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จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขั้นตอนการท างาน กระบวนการคิดและการ
ผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งผู้จัดท าได้ท าการศึกษาค้นคว้าทฤษฏีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือน ามา
ประกอบใช้ในการน าเสนอภาพความขัดแย้งทางการเมืองผ่านการสร้างตัวละครของภาพยนตร์สั้นเรื่อง 
ประโยคบอกเล่า ให้มีมิติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้จัดท ายังได้หยิบยกประเด็นของการไม่ยอมรับ
ความเห็นต่างในสังคมปัจจุบันน ามาประยุกต์ใส่ในเรื่องราวของการประชุมเล็กๆของเหล่าครูใน
โรงเรียนประถม ที่ก าลังประชุมหาเด็กที่ดีและเหมาะสมกับโล่ห์รางวัลเด็กดีประจ าโรงเรียนที่สุด 
ผู้จัดท าหวังอย่างยิ่งว่าภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้จะสามารถให้ความรู้และเทคนิคการท างานต่าง ๆ อีกทั้งยัง
เป็นแรงบันดาลใจในการสรรสร้างภาพยนตร์ผู้ชมและผู้ศึกษาวิชาภาพยนตร์ 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้จัดท าต้องผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ทุกขั้นตอนอย่าง
ละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า ขั้นตอนการถ่ายท า และขั้นตอนหลังการถ่ายท า โดยน า
ประสบการณ์ท่ีได้สั่งสมมาจากการเรียนและการศึกษาเพ่ิมเติมมาใช้ในการผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้   
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ข้าพเจ้า รวมทั้งอาจารย์ศาสวัต บุญศรี อาจารย์ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ และอาจารย์ไพรัช คุ้มวัน ที่กรุณาให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 
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ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่  1 

บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

จากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน(พ.ศ.2557) ต้องยอมรับว่าเรื่องราวของการเมืองได้
ถูกแทรกซึมเข้าสู่ชีวิตคนในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การแสดงออกและการเห็นต่างทางด้าน
การเมืองก็เป็นบริบทๆหนึ่งจากหลายบริบทที่ช่วยให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางการเมืองกัน
อย่างแพร่หลายแล้วยิ่งในปัจจุบันที่คนในประเทศส่วนหนึ่งมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเกิดขึ้น การแสดงออก
และการเห็นต่างทางด้านการเมืองจึงเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่ละฝ่ายต่างชูความชอบธรรมของ
ตนจนกลายเป็นการต่อสู้แพ้ชนะ การเป็นคนดีถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นความชอบธรรมหนึ่งในการตัดสิน
หาว่าใครถูกใครผิดใครเหมาะสมหรือใครไม่เหมาะสม ซึ่งจากประเด็นตรงนี้จึงน าไปสู่ค าถามที่ตอบ
ยากว่า แล้วอะไรล่ะคือการเป็นคนดีที่ถูกกันแน ่

ภาพยนตร์เรื่อง ประโยคบอกเล่า จึงได้หยิบยกประเด็นของการเป็นคนดีมาใส่ในเรื่องราว
ของการประชุมเล็กๆของเหล่าครูในโรงเรียนประถม ที่ก าลังประชุมหาเด็กที่ดีและเหมาะสมกับ โล่ห์
รางวัลเด็กดีประจ าโรงเรียนที่สุด เหตุและผลเป็นเรื่องที่ส าคัญที่แต่ละฝ่ายในช่ วงแรกใช้เพ่ือยืนยันว่า
เด็กของตนนั้นเหมาะสมกับรางวัลโดยชอบธรรม ก่อนที่เหตุและผลจะหมดไปในช่วงเวลาต่อมาไม่นาน 
เมื่อมันถูกแทนที่ด้วยความต้องการเอาชนะของเหล่าผู้ใหญ่ การบังคับเลือกข้างจึง เป็นเรื่องที่ต้อง
เกิดข้ึนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมไทยในปัจจุบัน 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างภาพยนตร์ 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

การศึกษาและท าความเข้าใจถึงเหตุการณ์การเมืองในปัจจุบัน แล้วน ามาประยุกต์สร้าง
เรื่องราวเปรียบเทียบให้เกิดการฉุกคิด รวมไปถึงการศึกษาและเรียนรู้ทางภาพยนตร์ในด้านวิธีการ
สร้างตัวละคร อารมณ์ บรรยากาศในภาพยนตร์ รวมถึงวิธีการเล่าเรื่องและการถ่ายท า ซึ่งน ามาสู่
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ประโยคบอกเล่า 
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ขั้นตอนการศึกษา 
1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ศึกษาทฤษฎีอ้างอิงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2.2 ศึกษาปัญหาความสัมพันธ์ในที่ท างาน 
2.3 ศึกษาทฤษฎีทางภาพยนตร์และการกระบวนการผลิต 

3. การศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมแล้ววิเคราะห์ 
3.2 ศึกษาข้อมูลอ้างอิง (Reference) บรรยากาศและอารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood 

and Tone) จากภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ 
4. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-production) 

4.1 คิดแก่นเรื่อง โครงเรื่องของภาพยนตร์ 
4.2 ออกแบบตัวละคร 
4.3 เขียนบทภาพยนตร์ 

4.3.1 เรื่องย่อ (Synopsis) 
4.3.2 โครงเรื่องขยาย (Treatment) 
4.3.3 บทภาพยนตร์ (Screenplay) 
4.3.4 บทการถ่ายท า (Shooting script) 

4.4 คัดเลือกนักแสดง (Casting) 
4.5 หาสถานที่ถ่ายท า (Scout location) 
4.6 หาอุปกรณ์ประกอบฉาก และ เสื้อผ้า 

5. ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 
6. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-production) 

6.1 ตัดต่อภาพและเสียง 
6.2 เทคนิคพิเศษ 
6.3 เพลงและเสียงประกอบภาพยนตร์ (Score, Foley) 
6.4 การตัดต่อภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ 

7. การสรุปผลและจัดท ารูปเล่ม 
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แผนการด าเนนิงาน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ที่มา และแนวคิด           

ทฤษฎีอ้างอิง เรื่องย่อ           

บทโครงเรื่องขยาย (Treatment) 

อารมณ์ของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 

ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

          

บทภาพยนตร์ (Screenplay) 

คัดเลือกนักแสดง (Casting) 

หาสถานที่ถ่ายท า (Location) 

    

 

      

บทถ่ายท า (Shooting Script) 

ตารางการถ่ายท า (Break down) 

          

ขั้นตอนการถ่ายท า (Production)           

ตัดต่อเบื้องต้น (First Draft)           

ตัดต่อสุดท้าย (Final Draft)           
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้น าความรู้จากการศึกษาด้านภาพยนตร์มาใช้งาน 
2. ได้น าเสนอมุมมองความคิดเห็นส่วนตัว 
3. ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
จากที่มาและความส าคัญในการเล็งเห็นความแตกต่างในทางความคิดและค่านิยม ก็ได้

น าไปสู่แนวคิดเรื่องสาเหตุความแตกต่างของแต่ละบุคคล ผู้จัดท าจึงได้ท าการศึกษา ค้นคว้า และ
รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง ประโยค
บอกเล่า ดังต่อไปนี้ 

 
1. แนวคิดเรื่องจิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

บุคคลทุกคนมักต้องมีกลุ่มมีพวก ตัวอย่างกลุ่มหรือพวกของกลุ่มบุคคล เช่น ครอบครัว 
เพ่ือนฝูง ทีมงาน สมาคม ชมรม ผู้ท างานในหน่วยงานเดียวกัน หรือแม้กระทั่งการท างานในองค์การ
ธุรกิจก็จัดว่าเป็นกลุ่มหรือพวกประเภทหนึ่ง ประกอบด้วยคนจ านวนมากมาอยู่ร่วมกันและท างาน
ร่วมกันในบทบาทหน้าที่ต่างๆ กันไป ซึ่งแต่ละคนมักมีเพ่ือนฝูงร่วมงานทั้งที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่า 
เท่ากัน และเพ่ือนร่วมงานที่ต่ ากว่า ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใด บุคคลเหล่านี้ต้องท างานเกี่ยวข้อง 
และติดต่อสัมพันธ์กัน ถ้าหากบรรยากาศของความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีมักส่งผลให้บุคคลนั้นเป็นสุข 
เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ความสุขส่วนใหญ่ของชีวิตจึงมักขึ้นอยู่กับมนุษยสัมพันธ์ ทั้งในแง่การ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ดังนั้นเพ่ือให้มีความสุขในการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน บุคคลจึงควรเรียนรู้และปรับปรุงตนเองในเรื่องจิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน อันได้แก่มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานนั่นเอง 

ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ องค์ประกอบ
ของมนุษยสัมพันธ์ ลักษณะของกลุ่มท างานที่มีสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาตนเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน 

1.1 ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 
ค าว่า “มนุษยสัมพันธ์” (human relations) นี้ มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน จะยกมา

กล่าวเพียง 3 ตัวอย่าง ดังนี้ 
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เอ็ดวิน บี ฟลิปโป (Flippo 1966:15 อ้างถึงในจรูญ ทองถาวร 2536:2) ให้ความหมาย
ไว้ว่า มนุษยสัมพันธ์คือ การรวมคนให้ท างานร่วมกันในลักษณะที่มุ่งให้เกิดความร่วมมือ ประสานงาน 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือให้บังเกิดผลตามเปูาหมาย 

คีธ เดวิส (Davis 1957:9) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ เป็นการจูงใจบุคคลในกลุ่มให้ร่วมมือ
กันเพ่ือท างานอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลเป็นที่น่าพอใจทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ประยูร ทองสุวรรณ อธิบายว่า มนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพฤติกรรมของคน
ที่มาเกี่ยวข้องกับการท างานร่วมกับองค์การหรือหน่วยงานเพ่ือให้การท างานร่วมกันด าเนินไปด้วย
ความราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 

จากความหมายของมนุษยสัมพันธ์ที่ยกมาเป็นตัวอย่างทั้ง 3 ความหมายดังกล่าว อาจ
สรุปได้ว่ามนุษยสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มบุคคลในองค์การใดองค์การ
หนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง เพ่ือด าเนินการให้องค์การนั้นหรือสังคมนั้นบรรลุผลตามเปูาหมายที่วาง
ไว้ ซึ่งจะมี 2 ลักษณะด้วยกันคือ มนุษยสัมพันธ์อันดีและมนุษยสัมพันธ์ไม่ดี ถ้ามีมนุษยสัมพันธ์อัน ดี 
บุคคลในองค์การหรือสังคมดังกล่าวก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจต่อกันและกันมีความเข้าใจอันดีต่อกัน 
ร่วมมือกันประสานงาน ช่วยเหลือ แบ่งปันและให้อภัยต่อกัน แต่ถ้ามนุษยสัมพันธ์ไม่ดี บุคคลใน
องค์การนั้นหรือสังคมนั้นก็มักจะไม่ชอบพอกัน ขัดแย้งกัน ไม่ร่วมมือกัน ไม่ช่วยเหลือ ต่างคนต่างอยู่
หรือกลั่นแกล้งกัน ส่งผลให้งานส่วนรวมขององค์การหรือกลุ่มสังคมนั้นๆ เสียหาย บุคคลในกลุ่มขาด
ความสุข ซึ่งในท้าที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลทุกคนในกลุ่มนั้นๆ ไม่มากก็น้อย 

เรื่องของมนุษยสัมพันธ์ จึงเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้และน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและการท างาน
ร่วมกันในสังคม 

1.2 องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใด จะต้องค านึงถึง

องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคของความสัมพันธ์ของกลุ่ม
แล้วด าเนินการสร้างเสริมพัฒนา และปรับปรุงปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นให้เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีให้ได้ ส าหรับองค์ประกอบของมนุษย์สัมพันธ์นี้ พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ มีความเห็นว่ามี 

3 ประการด้วยกัน ได้แก่ การรู้จักตน การเข้าใจผู้อ่ืน และการมีสภาพแวดล้อมที่ดี มนุษยสัมพันธ์ใน
หน่วยงานมีองค์ประกอบเป็น 3 ประการ คือ การรู้จักตน การเข้าใจเพ่ือนร่วมงาน และสิ่งแวดล้อมใน
การท างานที่ดี ในเรื่องของการรู้จักตนนั้น บุคคลควรต้องวิเคราะห์ตนเพื่อให้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงทั้ง
ลักษณะที่ดีและไม่ดี แล้วปรับปรุงตนในส่วนที่เป็นลักษณะที่ ไม่ดีซึ่งอาจสร้างปัญหาและอุปสรรคใน
การท างานและการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น นอกจากจะเป็นแนวทางให้วิเคราะห์เพ่ือนร่วมงานและเข้าใจ
เพ่ือนร่วมงานให้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาตนให้เข้ากับเพ่ือน
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ร่วมงานได้ดี ส่วนความเข้าใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่ท างานดี จะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมในที่ท างานแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นแนวทางพัฒนาตนให้เข้ากับที่ท างานให้ได้ด้วย 
ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวนั้น จะส่งผลต่อมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ เมื่อมนุษยสัมพันธ์ในองค์การดีก็จะท าให้
บุคคลเป็นสุข เพ่ือนร่วมงานสุข และสิ่งแวดล้อมในที่ท างานดี ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพที่ดีของ
องค์การ จึงเห็นได้ว่า การศึกษาในเรื่ององค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ดังกล่าว จะข่วยให้บุคคลเกิด
ความเข้าใจและเกิดแรงกระตุ้นในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดองค์ประกอบดังกล่าวอันน ามาซึ่ง
ความสัมพนัธ์อันดีในองค์การ 

ในการท างานและอยู่ร่วมกันในกลุ่ม ถ้าทุกคนพร้อมต่อการเป็นผู้ให้ย่อมท าให้เกิด
ความสุขในกลุ่มได้ การช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน จัดว่าเป็นการให้อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึก
เป็นมิตร ซาบซึ้งใจ พึงพอใจและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นการให้ในขอบเขตที่
เหมาะสม เช่น ให้เมื่ออีกฝุายต้องการความช่วยเหลือ ให้โดยไม่มีผลกระทบในทางเสียหายต่องาน
ส่วนรวม หรือช่วยเหลือโดย เลือกที่รักมักที่ชัง คือขาดความยุติธรรม ซึ่งบางทีน าไปสู่การแตกสามัคคี
หรืออิจฉาริษยากันในหน่วยงานการช่วยเหลือกันในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของ
ผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ระดับเดียวกัน หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ก็ย่อมน ามาซึ่งการอยู่ร่วมกันโดยราบรื่น
สงบสุข 
2. ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 

มนุษย์เรามีความคล้ายคลึงกันอยู่หลายประการ เช่น ต่างก็มีความต้องการ มีความรู้สึก มี
อารมณ์แต่ในขณะเดียวกันบุคคลแต่ละคนก็มีความแตกต่างจากคนอ่ืน ๆ ได้หลายประการ เช่น มี
รูปร่างต่างกัน มีสีของตา สีของผมต่างกัน บางคนมีความฉลาดบางคนโง่เขลาแม้แต่คู่แฝดยังมี ความ
แตกต่างกัน เช่น แตกต่างกันในความคิดและอารมณ์ ฉะนั้นเราอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีผู้ใดจะมี ความ
เหมือนกันไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง มนุษย์ทุกคนในโลกนี้จึงมีความแตกต่างกันทั้งทางร่างกายและ
สิ่งแวดล้อมท่ีต่างกันและความแตกต่างของมนุษย์จึงเป็นเรื่องท่ีบุคคลควรเข้าใจและศึกษาเพ่ือให้เข้าใจ
เพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 

2.1 สาเหตุที่ท าให้บุคคลแตกต่างกัน  
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาเชื่อว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นผลมาจาก

พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ถ้าความดีเลวเกิดจากพันธุกรรม สิ่งที่ควรท าคือ ควรปรับปรุงชาติพันธุ์
ของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้น แต่ถ้ามนุษย์เป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ควรปรับปรุงก็ได้แก่ สิ่งแวดล้อม
รอบตัวเราท าให้ดีขึ้นเหมือนกับชาวนาถ้าต้องการให้ผลิตผลบังเกิดขึ้นอย่างงอกงามก็ต้องอาศัยการ
ดูแลรักษาท่ีดินให้สมบูรณ์และรู้จักเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี พืชแม้จะมีสายพันธุ์ที่ดี ถ้าปลูกในดินไม่ดี ดิน
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ไม่มีปุ๋ยพืชย่อมจะไม่ได้ผลผลิตดี ท านองเดียวกันพ้ืนดินแม้จะดีเพียงใด ถ้าพืชพันธุ์ ไม่ดี พืชพันธุ์
อ่อนแอ พันธุ์พืชไม่สามารถทดต่อโรคและแมลง ก็ย่อมจะไม่ได้รับผลผลิตที่ดีเท่าที่ควร 

2.2 สาเหตุทางพันธุกรรม (Heredity) 
พันธุกรรม บางต าราใช้ค าว่ากรรมพันธุ์ หมายถึง สิ่งที่สืบเนื่องมาจากพันธุ์ หรือจากเชื้อ

สายของตนเอง นักชีววิทยาเป็นผู้รู้เรื่องพันธุกรรมดีที่สุด จะเห็นได้ชัดในบางคน บางตระกูล พ่อแม่
เป็นคนฉลาดลูก ๆ มีกี่คนเป็นคนลูกๆ ฉลาดเฉลียวทุกคน พันธุกรรม หมายถึง การถ่ายทอดลักษณะ
ต่าง ๆ จากบิดามารดา พ่อแม่มีลักษณะเด่นอย่างไร ก็ถ่ายทอดให้แก่บุตรหลาน จะเห็นว่าตัวของเราที่
เป็นอยู่ขณะนี้ ก็คือมรดกที่ได้รับจากพ่อ แม่ ปูุ ย่า ตา ยาย และต่อ ๆ ขึ้นไป เพราะฉะนั้น เมื่อบรรพ

บุรุษมีระดับปัญญาสูง ตัวเราก็จะมีระดับปัญญาสูงด้วย  การถ่ายทอดนั้นถ่ายทอดโดยทางยีน 
(Gene) ซึ่งอยู่ในโครโมโซม และโครโมโซมอยู่ในเซลล์ชีวิตอีกที่หนึ่ง จากการสังเกตความเป็นจริงเรา
จะพบว่า ลูกๆ มักจะมีอะไร ๆ คล้าย ๆ กับพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกาย ทางอารมณ์ ทางสังคม 
ทางสติปัญญา ลูกแฝดที่เกิดมาจากไข่ใบเดียวกันก็จะมีความเหมือนกันมากขึ้น พ่อ และแม่ เมื่อมีลูกๆ 
ก็มีความละม้ายคล้ายคลึงกับพ่อแม่มากกว่า ปูุ ย่า ตา ยาย อาจมีบางส่วนที่คล้ายในเรื่องพันธุกรรม 
พันธุกรรมท าให้คนเราแตกต่างกัน ลักษณะต่าง ๆ ที่ได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษโดยทางพันธุกรรม

จะท าให้คนเราแตกต่างกันดังนี้   
 2.1.1 เชื้อชาติ (Race)  

2.2.2 เพศ (Sex) โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จะมี 2 เพศคือ เพศหญิง กับ เพศชายซึ่งต่างก็มี
ลักษณะประจ าเพศของตน มีลักษณะบอกให้รู้ว่าคนทั้งสองเพศนี้แตกต่างกันทันทีที่เห็น ก็รู้ว่าเป็นชาย
หรือเป็นหญิง เพศชายรูปร่างดูเป็นเหลี่ยม ไหล่ผาย ตะโพกแคบ อกกว้าง บางคนมีหนวดเครา ส่วน
เพศหญิง มีรูปร่างกลมกลึง ไหล่แคบ ตะโพกผาย มีส่วนเว้าส่วนโค้ง  นมตั้งเต้า ไม่เพียงแต่รูปร่าง
เท่านั้น นิสัยใจคอ ความคิดเห็น การควบคุมอารมณ์และอ่ืน ๆ ก็มีความแตกต่างกัน 

2.2.3 ชนิดของโลหิต  
2.2.4 วัย หรือ อายุ  
2.2.5 สติปัญญา ความสามารถท่ีได้รับมาแต่ก าเนิด  

2.3 สาเหตุทางสิ่งแวดล้อม ( Environment )   
สิ่งแวดล้อมท าให้คนเราแตกต่างกัน นอกจากลักษณะต่าง ๆ ที่คนได้รับการถ่ายทอดมา

ทางพันธุกรรม ท าให้คนแตกต่างกันแล้ว ยังมีอิทธิพลอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากพันธุกรรม สิ่งนั้นได้แก่ 
สิ่งแวดล้อม สภาวการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เราสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการของสิ่งมีชีวิต นอกเหนือจากพันธุกรรม ซึ่งได้แก่ การอบรมเลี้ยงดู การคบเพ่ือน การสังคม 
การศึกษา การสมาคม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ดินฟูาอากาศ ที่อยู่อาศัย อาหาร น้ า ล าดับที่ใน
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การเกิด สื่อมวลชน อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ นักจิตวิทยา ได้ท าการศึกษาค้นคว้าแล้ว และจากการ
สังเกตของเราทั้งหลาย เป็นที่ประจักษ์ว่า สิ่งแวดล้อมท าให้พฤติกรรมของคนเป็นไปทั้งในทางที่ดีหรือ

ร้ายได้ต่าง ๆ กันพอจะแยกพิจารณาเป็นอย่าง ๆ ดังนี้ สิ่งแวดล้อมภายในครรภ์ ทั้งสิ่งแวดล้อม
ภายในครรภ์และสิ่งแวดล้อมภายหลังเกิด มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

2.4 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมี 2 อย่างคือสิ่งแวดล้อมก่อนเกิดและสิ่งแวดล้อมหลังเกิด ดังจะ

อธิบาย คือ      
2.4.1 สิ่งแวดล้อมก่อนเกิด หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคคล ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ

จนกระท่ังคลอดจากครรภ์มารดา  
2.4.2 สิ่งแวดล้อมหลังเกิด หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคคล ภายหลังที่คลอดออก

มาแล้วได้แก่ สถาบันทางสังคมต่าง ๆ คือ ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา สื่อสารมวลชน เป็นต้น   

2.5 ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่าง ๆ  
 บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง ทั้งนี้แล้วแต่อิทธิพลของพันธุกรรม

และ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่เกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน

ร่างกาย เชาว์ปัญญา อารมณ์และสังคมโดยจะอธิบายพอสังเขป คือ  
2.5.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านทางเชาว์ปัญญา ความแตกต่างทางเชาว์ปัญญา คือ 

ความแตกต่างของบุคคลในความสามารถที่ เกี่ยวกับการคิดและความสามารถในที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
ในเชิงนามธรรม และรูปธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความสารถในการแยกแยะสิ่ง
ต่างๆ ได ้

2.5.2 ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านทางอารมณ์ ความแตกต่างทางอารมณ์ คือ ความ
แตกต่างของบุคคลในความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ ขณะเกิดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
การมีอารมณ์ของมนุษย์เริ่มตั้งแต่อารมณ์กลัว อารมณ์โกรธ อารมณ์รัก พอใจ ยินดี ตื่นเต้น การแสดง
อารมณ์ต่างๆ ต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมแต่ในความเป็นบุคคลพบว่ามีการใช้อารมณ์ค่อนข้างมาก 

ดังนั้นการฝึกในเรื่องการควบคุมอารมณ์จึงเป็นสิ่งส าคัญในสังคมปัจจุบัน  
2.5.3 ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านทางสังคม ความแตกต่างทางด้านสังคม คือ ความ

แตกต่างของบุคคลในความสามารถท่ีจะปรับตนให้เข้ากับบุคคลและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของสังคมที่
ตนเป็นสมาชิกอยู่ และของสังคมอ่ืน ๆ ด้วยมนุษย์ตั้งแต่เกิดมาก็ต้องอยู่ในระบบของสังคม ตั้งแต่สังคม
ครอบครัว สังคมเพ่ือนบ้าน โตขึ้นก็เป็นสังคมโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา บุคคลต้องปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมทั้งสิ้น ความแตกต่างระหว่าบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นยังมีความแตกต่างระหว่างบุคคลที่
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เกี่ยวข้องกับเรื่องด้านความถนัดตามธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องของคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของศิลปะ บาง
คนก็มีความถนัดทางด้านดนตรี บางคนก็ถนัดทางด้านเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ การวาดรูป เหล่านี้เป็น
ความถนัดตามธรรมชาติ แต่ก็มีนักจิตวิทยาอีกหลายกลุ่มที่เชื่อว่าความถนัดตามธรรมชาติอาจมีผล
จากพันธุกรรมหรืออาจเป็นปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า พรแสวงคือท าเองไม่ใช่พรสวรรค์ คือการ

ฝึกหัดบ่อยๆ นั่นเอง อย่างไรก็ดี ความถนัดทางธรรมชาติก็อาจจะท าให้คนแตกต่างกันได้  
 
3. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) 

ทฤษฎีการเสริมแรงเป็นทฤษฎีที่เน้นการก าหนดให้บุคคลต้องกระท าในสิ่งที่เราต้องการ
ให้เขากระท า (Getting people to do what you want them to do) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่
พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ B.F. Skinner มีหลักส าคัญว่า เราสามารถควบคุมพฤติกรรมของ
คนได้โดยวิธีการให้รางวัลหรือวิธีการเสริมแรง เรียกทฤษฎีนี้ในทางจิตวิทยาว่า การปรับพฤติกรรม 
(Behavior Modification) หรือ การวางเงื่อนไขปฏิบัติการ (Operant Conditioning) ซึ่งให้
ความส าคัญกับผลกรรม (Consequence of Behavior) หรือผลต่อเนื่องเป็นตัวควบคุมพฤติกรรม 
หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า การเสริมแรง (Reinforcement) 

Skinner อธิบายว่ามนุษย์เรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ โดยผ่านประสบการณ์ที่ให้ผลกรรมเชิง
บวกและเชิงลบ ให้ผลเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจ เขาเชื่อว่าพฤติกรรมใดที่มีผลต่อเนื่องเป็นบวก
พฤติกรรมนั้นย่อมเกิดขึ้นซ้ าบ่อยครั้ง ในขณะที่พฤติกรรมซึ่งให้ผลเป็นลบมีแนวโน้มที่จะไม่เกิดขึ้น
ต่อไป กรอบความคิดในเรื่องนี้ของ Skinner มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วนคือ สิ่งเร้า (สถานการณ์) 
การตอบสนอง (พฤติกรรม) ผลกรรม (บวกหรือลบ) 

ในการปฏิบัติงาน พนักงานจะเรียนรู้ว่าพฤติกรรมใดเป็นที่ต้องการหรือไม่ต้องการของ
หน่วยงานหรือหัวหน้างานจากผลที่ต่อเนื่องหรือผลตอบแทนจากการปฏิบัติต่างๆ ของพนักงานนั้นเอง 

ทฤษฎีการเสริมแรงในส่วนที่เป็นการจูงใจคือ การคงไว้ซึ่งการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่
ต้องการให้นานๆ หรือท าให้บุคคลปฏิบัติในแนวทางที่จะได้ผลกรรมเป็นรางวัล เช่น มาลีซึ่งเป็น
นักศึกษาต้องการได้เกรด A ในการสอบ เธอจะต้องศึกษาและอ่านต าราเรียน ถ้าสอบไล่ได้ A มาลีจะ
ใช้วิธีการศึกษาและอ่านต าราแบบเดิมในการสอบคราวต่อไป แต่ถ้าหากว่าสอบในครั้งแรกไม่ได้ A 
มาลีจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนใหม่ คนส่วนใหญ่จึงเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ผลถูกหรือผิด 
สมหวังหรือไม่สมหวัง 

Skinner ชี้แนะว่า หัวหน้างานสามารถควบคุมและปรับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงาน
ของพนักงานได้โดยที่พนักงานไม่มีความรู้สึกว่าถูกควบคุม แต่การจะท าได้เช่นนั้นจะต้องอาศัยความ
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เข้าใจในเรื่องส าคัญสองเรื่องเก่ียวกับการควบคุมและการปรับพฤติกรรมคือ ประเภทของการเสริมแรง 
และตารางการเสริมแรง 

3.1 ประเภทของการเสริมแรง (Types of Reinforcement) 
การเสริมแรง เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลกรรม มี 4 ประเภท คือ การเสริมแรงบวก การ

เสริมแรงลบ การลบพฤติกรรม และ การท าโทษ 
3.1.1 การเสริมแรงบวก (Positive Reinforcement) เป็นการเสริมความต่อเนื่องของ

พฤติกรรมโดยการให้ผลกรรมเป็นตัวเสริมแรงบวก คือสิ่งตอบแทนที่ดึงดูดใจหรือพอใจเป็นรางวัล เมื่อ
บุคคลนั้นมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติการเป็นที่ต้องการ เช่น พนักงานคนหนึ่งมาท างานหรือเข้าประชุม
ตรงเวลา หัวหน้างานเสริมแรงโดยกล่าวค าชมเชยและขอบคุณ ถือได้ว่าเป็นการเสริมแรงบวกซึ่งเป็น
รางวัลต่อการมาตรงเวลา ตัวเสริมแรงบวกที่ใช้กันในการจูงใจการท างาน เช่น การจ่ายเงิน การเลื่อน
ต าแหน่ง การเพิ่มสถานภาพ การได้สิทธิพิเศษ การได้หยุดพักผ่อน ฯลฯ การเสริมแรงบวกเป็นตัวจูงใจ
ที่ใช้ได้ผลที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3.1.2 การเสริมแรงลบ (Negative or Avoidance Reinforcement) เสริมความต่อเนื่องของ
พฤติกรรมโดยบุคคลสามารถหลีกเลี่ยงผลกรรมทางลบได้เมื่อมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติการเป็นที่ต้องการ 
ท าให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมปูองกันหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พอใจหรือการท าโทษ เช่น พนักงานซึ่งมา
ท างานหรือเข้าประชุมตรงเวลาเพราะไม่อยากได้ยินค าต าหนิจากหัวหน้า หน่วยงานที่ใช้การเสริมแรง
ลบ มักจะมีกฎ ข้อห้าม อะไรควรหรือไม่ควรกระท า มีระเบียบวินัยและก าหนดการลงโทษไว้ชัดเจน 

3.1.3 การลบพฤติกรรม (Extinction) เป็นการลดหรือลบพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ต้องการ หรือไม่
ต้องการอีกต่อไป โดยการงดการเสริมแรงเมื่อเกิดพฤติกรรมนั้นขึ้น เช่น ไม่ยกย่อมชมเชยพนักงาน
ที่มาท างานสาย ไม่จ่ายค่าจ้างถ้าท างานไม่ถึงมาตรฐานที่ก าหนด แต่ถ้าพนักงานท างานดีแล้วหัวหน้า
งานไม่สนใจ จะเป็นการลดแรงจูงใจและประสิทธิภาพได้เช่นกัน 

3.1.4 การท าโทษ (Punishment) เป็นการก าหนดผลกรรมทางลบให้แก่พฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมหรือไม่เป็นที่ต้องการ เป็นการให้สิ่งที่ไม่พอใจโดยตรง เช่น พนักงานที่มาร่วมประชุมสายถูก
หัวหน้าต าหนิ ซึ่งต่างจากการเสริมแรงลบที่เป็นเพียงการคาดโทษหรือขู่ให้กลัวแต่ไม่มีการลงโทษจริงๆ 
การลงโทษอาจมีหลายแบบ เช่น รบกวนให้หนักใจ ถอนสิทธิพิเศษ ควบคุมประพฤติ การปรับเป็นเงิน 
ลดต าแหน่ง เป็นต้น การลงโทษอาจท าให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง แต่อาจสร้างพฤติกรรม
ที่มีปัญหาอย่างอ่ืนขึ้น เช่น การเสียขวัญ ท างานด้อยลง การขัดขืนและต่อต้าน เป็นวิธีการที่มีข้อ
โต้แย้งกันมากและเป็นวิธีจูงใจการท างานที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด 

3.2 ตารางการเสริมแรง (Schedule of Reinforcement)  
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ต้องพิจารณาอีกอย่างหนึ่งในทฤษฎีการเสริมแรงคือ เราจะเสริมแรงพฤติกรรมเมื่อไร มี
สองแนวส าคัญ ได้แก่ การเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง และการเสริมแรงเป็นครั้งคราว 

3.2.1 การเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Reinforcement) เป็นการเสริมแรงทุกครั้งที่
บุคคลมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติซึ่งเป็นที่ต้องการเกิดข้ึน 

3.2.2 การเสริมแรงเป็นครั้งคราว (Intermittent Reinforcement) การเสริมแรงจะขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาที่ผ่านไป เรียกว่า ตารางระยะเวลา (Interval Schedule) หรือขึ้นอยู่กับจ านวนครั้งที่
เกิดข้ึนของพฤติกรรมซึ่งเป็นที่ต้องการ เรียกว่าตารางจ านวนครั้ง (Ratio Schedule) เมื่อเลือกใช้เป็น
การเสริมแรงเป็นครั้งคราวจากสองแบบนี้ จะได้ทางเลือกในการเสริมแรงถึง 4 ตารางการเสริมแรง คือ 

1) ตารางระยะเวลาแน่นอน (Fix interval schedule) เช่น การจ่ายเงินค่าจ้างเป็นราย
สัปดาห์ การหยุดพักระหว่างวันในเวลาเดิมทุกวัน 

2) ตารางระยะเวลาผันแปร (Variable interval schedule) เช่น การยกย่องชมเชย
เมื่อใดก็ได้ การตรวจสอบโดยไม่บอกล่วงหน้า 

3) ตารางจ านวนครั้งแน่นอน (Fix ratio schedule) เช่น จ่ายค่าจ้างตามจ านวนชิ้นงาน 
จ่ายโบนัสถ้าท าได้ถึงจ านวนที่ก าหนด 

4) ตารางจ านวนครั้งผันแปร (Variable ratio schedule)เช่น ประกาศยกย่องเมื่อ
พนักงานมีชิ้นงานที่ยอดเยี่ยม จับรางวัลส าหรับพนักงานที่ไม่เคยขาดหรือลาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

โดยสรุปแล้ว การเสริมแรงตามตารางจ านวนครั้งสร้างแรงจูงใจได้ดีกว่าการเสริมแรงตาม
ตารางระยะเวลา การเสริมแรงที่ได้ผลที่สุดในการคงสภาพพฤติกรรมคือการเสริมแรงตามตาราง
จ านวนครั้งผันแปร 
 
4. ทฤษฎีภาพยนตร์ 

4.1 ทฤษฎีการเล่าเรื่อง 
ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ เราได้รับการกระตุ้นโดยวิธีการที่เหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการถ่ายท า 

และวิธีการที่เรื่องราวนั้นๆ ถูกน าเสนอ โดยให้เราไปยึดครองต าแหน่งอันหนึ่งซึ่งน าพาตัวเอง 
ให้ไป เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือไปสัมพันธ์กับตัวละครหลักต่างๆ หรือเน้นอยู่กับพวก

เขา ยิ่งไปกว่านั้น ปกติแล้ว เราได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าใจตัวละครเหล่านี้ในเชิงจิตวิทยา มากกว่าใน
เชิงสังคม นั่นคือเรา ได้รับการกระตุ้นให้ถามถึงความประพฤติหรือสิ่งดลใจในฐานะปัจเจกชน แทนที่
จะด ารงอยู่กับบริบท ของสังคม, การเมือง, และเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ซึ่งท าให้เข้าใจการด ารงอยู่ของ
พวกเขา เราได้ถูกให้ เหตุผลในเชิงจิตวิทยา จากชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและปัจจุบันของพวกเขา 
ส าหรับหนทางที ่
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พวกเขา รู้สึกและปฏิบัติการเล่าเรื่องต่างๆของผู้คนมีแนวโน้มเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ
บางอย่างหรืออย่างน้อยท่ีสุด ได้แสดงให้เห็นความสนใจในเรื่องทางจิตวิทยามากว่าเรื่องทางสังคม อัน
นี้สัมพันธ์ถึงอุดมคติทั้งหมด เกี่ยวกับลัทธิปัจเจกชนนิยมที่แทรกซึมอยู่ในสังคมตะวันตก เราสามารถ
เห็นถึงสิ่งนี้ที่มันท างานอยู่ใน ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเราได้รับการสอน โดยจารีตแล้ว 
ประวัติศาสตร์ได้ถูกน าเสนอ 

การเล่าเรื่องหรือการด าเนินเรื่องภาพยนตร์ส่วนใหญ่ จะโฟกัสลงไปที่ตัวละครหลักตัว
หรือสองตัวเท่านั้น มันเชื้อเชิญเราให้สนใจในตัวละครเหล่านี้ ความสนใจของเราถูกยึดครองโดย 

การท าให้ตัวละครดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ เช่น ดึงดูดใจ ฉลาดหลักแหลม โหดร้าย น่ารัก 
และอ่ืนๆ 

โดยมี ดาราต่างๆ ซึ่งตัวของดาราเหล่านี้บ่อยครั้ง มีความสามารถพิเศษในการดึงดูดใจคน 
เป็นคนที่มีเสน่ห์ ซึ่งจะแสดงในส่วนนี้ แต่สิ่งซึ่งส าคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ แบบแผนทั่วๆไปของการเล่า
เรื่องนั้นได้แสดงให้ เห็นว่า ตัวละครหลักต่างๆจะด าเนินชีวิตไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีวิต 
เติบโตและ พัฒนาการไปในลักษณะที่เป็นปัจเจก ขนานไปกับแบบแผนการด าเนินเรื่องของ
สถานการณ์ที่มั่นคง เผชิญกับอุปสรรค์ ได้พบกับสถานการณ์ที่มั่นคงอีกครั้ง (Stable Situation - 
Disruption -New Stable Situation) ปกติแล้วมันจะมีแบบแผนอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอัต
ลักษณ์ ตัวละครที่ ส าคัญต่างๆ เดิมที จะถูกน าเสนอในการเล่าเรื่องในฐานะที่มีข้อบกพร่องอะไร
บางอย่างในอัตลักษณ์ ของพวกเขา หรือมีปัญหาทางด้านอารมณ์ ถัดจากนั้น ภาพยนตร์จะเตรียม
สถานการณ์อันหนึ่ง 

ขึ้นมาที่จะทดสอบพวกเขา จะต้องด าเนินชีวิตไปโดยผ่านปัญหาและอุปสรรคชุดหนึ่ง 
และในการกระท า ดังกล่าว พวกเขาจะแก้ไขอัตลักษณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของตัวเอง พวกเขาจะด าเนิน
ชีวิตไปโดย ผ่านกระบวนการอันหนึ่งของพัฒนาการทางศีลธรรม และเจริญงอกงามขึ้นทางด้านอัต
ลักษณ์ อันนี้มิได้ เกิดขึ้นเสมอๆ ตัวละครบางตัวยังคงติดตายอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นข้อบกพร่องของ
พวกเขา และจบลงอย่างไม่มีความสุข การเน้นในเรื่องความเจริญเติบโตของปัจเจกดังกล่าว และการ
แก้ไขอุปสรรค 

ได้ไปขับไล่ไสส่งประเด็นปัญหาทางสังคมต่างๆออกไป และน าพาให้เรื่องดังกล่าว
กลายเป็นเรื่องรองๆในการด าเนินเรื่องทั้งหลายของภาพยนตร์กระแสหลัก 

4.2 หน้าที่เล่าเรื่องของภาพยนตร์ (Narrative Function) 
4.2.1 การเล่าเรื่องแบบสัจนิยม (Realist) มุ่งเล่าเรื่องใช้ความจริงเป็นส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญ

กับการถ่ายทอดความจริงตามที่สายตามองเห็น การใช้เทคนิคเข้ามาปรุงแต่งน้อย เช่น ภาพยนตร์สาร
คด ี
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4.2.2 การเล่าเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) หรือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนธรรมดาเน้นการสื่อ
อารมณ ์มีการปรุงแต่งด้วยเทคนิค เพ่ือการเร้าอารมณ์และการด าเนินเรื่อง ให้เป็นไปได้ด้วยดี ไม่ตลก 
ไม่บู ๊ไม่หวือหวา เรื่องหนักสมอง 

4.2.3 การเล่าเรื่องแบบเหนือจริง (Surrealist) มีการปรุงแต่งในทุก ๆ ด้านอย่างมากการเล่า
เรื่องแบบเหนือจริงนั้น มักจะเน้นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่อง 

4.3 ตัวละคร 
ค าจ ากัดความของพล็อต คือการแสดงบทบาทของตัวละคร ตัวละคร คือเลือดเนื้อของ 

ภาพยนตร์ทุกเรื่อง ถ้าก าหนดบุคลิกของตัวละครไม่ชัดเจน บทของคุณก็จะไม่มีโอกาสถูกสร้างเป็น
ภาพยนตร์ เพราะไม่มีดาราคนไหนรับเล่น ถ้าไม่มีดารายอมเล่น ก็สร้างเป็นภาพยนตร์ไม่ได้ คุณอาจ
ข้องใจว่า ภาพยนตร์แย่ๆก็ตั้งหลายเรื่องท่ีได้ฉายบนจอใหญ่ พวกมันไปถึงที่นั่น ได้ยังไง ความจริงก็คือ 
บทภาพยนตร์หลายเรื่องที่สตูดิโอซื้อมานั้น ต้นฉบับถือว่าอยู่ในขั้นคุณภาพ แต่ในกระบวนการน ามา
สร้างเป็นภาพยนตร์ มีการช าระตัวละครหลายตัวในขั้นตอนของการปรับปรุงบท ดูอย่างสิ่งที่เกิดกับ
หนังเรื่อง Up close and personal เป็นเรื่องที่มาจากชีวิตจริงของ เจสซิก้า ซา วิทส์ ซึ่งถือว่าเป็น
งานศิลปะขนานแท้ได้เลย แต่เมื่อผ่านกระบวนการแก้ไขปรับปรุงมาเก้าปีเต็ม ก็ออกมาเป็นแค่ขยะ
ขนานแท้กองหนึ่ง 

ในระหว่างขั้นตอนที่ต้องผ่านผู้ก ากับ โปรดิวเซอร์และนักส ารวจตลาด ของดีมักถูกแทนที่
ด้วยสินค้าที่หน้าตาเหมือนกัน นี่คือความล้มเหลวของศิลปะที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
(art by committee) ค ากล่าวที่ว่า อูฐคือม้าในสายตาของคนกลุ่มหนึ่ง น่าจะมาจากสถานการณ์
เช่นนี้ ธุรกิจหนังเป็นธุรกิจเต่าล้านปีที่ยอมรับสิ่งใหม่และโอกาสใหม่เพียงไม่กี่อย่าง และค านึงถึงเม็ด
เงินที่จะได้มากกว่าสุนทรียศาสตร์เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะท าหนังสักเรื่องไม่ควรให้เรื่องนี้บั่นทอน
ก าลังใจในการสร้างสรรค์ตัวละครที่ดีที่สุดของตน หนังหลายเรื่องประสบความส าเร็จเพราะแนวคิด
เดิม และตัวละครที่ผู้เขียนเขียนขึ้นนั้นสมบูรณ์และชัดเจนมากจนผู้สร้างและผู้ก ากับไม่อาจทาลายลง
ได้ พ่ีน้องตระกูลโคเอน อีธานและโจเอล มีชื่อเสียงในการสร้างตัวละคร เขาเขียน สร้าง และก ากับ
ภาพยนตร์ของตัวเอง เรื่อง Fargo ทั้งคู่จับเอาต ารวจหญิงผู้มีใจคอหนักแน่นมั่นคง (รับบทโดย ฟราน
ซิส แมคคอร์แมนด์) ที่ท างานอย่างตรงไปตรงมา ประชันกับลูกเขยไม่เอาถ่าน จอมอันธพาลที่ไม่ยอม
เคยลงให้ใคร นอกจากตัวเอง คนท าหนังฮอลลีวู้ดจะรู้ถึงความคิดดีๆเมื่อพวกเขาได้เห็นมัน ส่วนอะไร
จะเกิดขึ้นเมื่อความคิดที่ว่าดีนั้นต้องเจอกับการปรับให้เลวลงก็เป็นอีกเรื่อง  ในฐานะคนเขียน อย่า
ท างานให้คนอ่ืนแก้ไขได้ สร้างตัวละครของคุณให้สมจริงและสมบูรณ์ แล้วพวกนั้นก็จะไม่อยากยุ่งกับ
งานของคุณ เพราะตัวละครเหล่านั้นดีจนไม่มีที่ติ นี่ต่างหากคือจุดหมาย 

4.4 วิธีการด าเนินเรื่อง โครงสร้างของการด าเนินเรื่องแบบหนังชีวิต (Drama) 
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4.4.1 แก่นเรื่อง (Theme) 
คือประเด็นเนื้อหาส าคัญหรือแกนหลัก (Main Theme) ของเรื่องที่จะน าเสนอซึ่งอาจ

ประกอบด้วยประเด็นรองๆ (Sub Theme) อีกก็ได้ แต่ต้องไม่ออกนอกแนวความคิดหลัก 
4.4.2 โครงเรื่อง (Plot) ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ 

1) การเล่าเรื่องล าดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผล เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์จะต้องส่งเสริม
ประเด็นหลักของเรื่องได้ชัดเจน ไม่ให้หลงประเด็น โครงเรื่องจะประกอบด้วยเหตุการณ์หลัก (Main 
Plot) และเหตุการณ์รอง (Sub Plot) ซึ่งเหตุการณ์รองที่ใส่เข้าไปต้องผสมกลมกลืนเป็นเหตุเป็นผลกับ
เหตุการณ์หลัก 

2) ตัวละคร (Character) มีหน้าที่ด าเนินเหตุการณ์จากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสิ้นสุดของเรื่อง 
ตัวละครอาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ได้ การสร้างตัวละครขึ้นมาต้อง
ค านึงถึงภูมิหลังพ้ืนฐาน ที่มาที่ไป บุคลิกนิสัย ความต้องการ อันก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ของตัว
ละครนั้น ๆ ตัวละครแบ่งออกเป็นตัวแสดงหลักหรือตัวแสดงน า และตัวแสดงสมทบหรือตัวแสดง
ประกอบ ทุกตัวละครจะต้องส่งผลต่อเหตุการณ์นั้นๆ มากน้อยตามแต่บทบาทของตน ตัวเอกย่อมมี
ความส าคัญมากกว่าตัวรองเสมอ 

- ตัวละครแบน คือตัวละครที่มีข้ัวขาว ด าชัดเจน ไม่มีมิติทางอารมณ(์Type Character) 
- ตัวละครกลม คือตัวละครที่มีทั้งความดีความเลวปนกันไปในหนึ่งคน (Round 

Character) 
3) การกระท าของตัวละคร ใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร 

4.5 การพัฒนาเนื้อเรื่อง (Story Development) 
4.5.1 การเปิดเรื่อง (Exposition) เช่น บอกยุคสมัย พ้ืนเพตัวละคร บอกสภาพเหตุการณ์ใน

ขณะนั้น 
4.5.2 สถานการณ์ที่เริ่มส่งเค้าถึงความเปลี่ยนแปลง (Inciting Moment) สิ่งที่ส่งผลให้เกิด

เหตุการณ์ต่างๆ 
4.5.3 จุดหักเห (Turning Point) การตัดสินใจของตัวละคร เรียกได้อีกอย่างว่า Conflict 
4.5.4 การลดการกระท าของตัวละครลง (Falling Action) เพ่ือให้คนดูพักจากการตื่นเต้นจาก 

Turning Point 
4.5.5 จุดวิกฤต (Crisis) สถานการณ์ท่ีคับขันและตรึงเครียด 
4.5.6 จุดสุดยอด หรือจุดวิกฤตสูงสุด (Climax) เป็นช่วงที่เผชิญหน้ากับปัญหาครั้งสุดท้ายที่ถูก

บีบและมีความกดดันสูงสุด ท าให้มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด 
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4.5.7 จุดคลี่คลาย (Conclusion) คือทางออกหรือข้อสรุป ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดีขึ้น และสถานการณ์คลี่คลาย 

 
5. องค์ประกอบของภาพยนตร์ 

ในภาษาปกติ ใช้ค าหลายๆค ามาเรียงร้อยจนกลายเป็นประโยคเพ่ือสื่อความหมาย ใน
การสื่อสารเรื่องราวหรือความหมายของภาพยนตร์นั้น ประกอบด้วยหน่วยของการเล่าเรื่อง (units of 
narrative autonomy) หลาย ๆ หน่วยมาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน หน่วยของการเล่าเรื่องหน่วยหนึ่ง 
อาจแทนด้วย หนึ่งกรอบภาพ(Frame) ในภาพยนตร์ กรอบภาพหลาย ๆ กรอบภาพมาเรียงต่อกัน
กลายเป็นหนึ่งช็อต(shot) เมื่อน าช็อตหลาย ๆ ช็อต มาเรียงร้อยต่อเนื่องสัมพันธ์กันจะเรียกว่า หนึ่ง
ฉากหรือหนึ่งซีน (scene) เมื่อน าหลาย ๆ ซีน(scene) มาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน จะเรียกว่า หนึ่งองค์
หรือหนึ่งซีเคว้นซ์ (sequence) และภาพยนตร์ทั้งเรื่องก็คือการน าเอาซีเคว้นซ์หลาย ๆ ซีเคว้นซ์มา
เรียงต่อกัน เพ่ือให้เล่าเรื่องหรือสื่อความหมายได้ครบถ้วนตามที่ผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์ต้องการ ซึ่งใน
การสื่อความหมายด้วยภาษาภาพยนตร์นั้น ประกอบด้วยปัจจัยหรือองค์ประกอบดังต่อไปนี้  
องค์ประกอบด้านฉาก (Set Dressing) ในยุคแรกเริ่มนั้น นักทฤษฎีภาพยนตร์เรียกว่า "มีล์ ซอง เซน" 
(Mise en Scene)เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึง การจัดฉากหรือจัดเวที ซึ่งเดิมใช้กับการแสดงละครเวที 
ต่อมาเม่ือมีภาพยนตร์เกิดขึ้น ค านี้ก็ถูกน ามาใช้เรียกในงานสร้างภาพยนตร์ รวมถึงใช้เรียกงานผลิตใน
ด้านรายการโทรทัศน์ด้วย หลังจากนั้นต่อมา ในกลุ่มประเทศทางด้านยุโรปอ่ืน ๆ และประเทศ
สหรัฐอเมริกามีความเข้มแข็งขึ้นทางด้านภาพยนตร์มากขึ้น มักจะนิยมเรียกการจัดฉากในภาพยนตร์
ว่า Setting หรือ Sets และงานด้านนี้ก็เป็นงานทางด้านออกแบบการผลิต(Production Design)ใน
การผลิตภาพยนตร์ และใช้กันแพร่หลายต่อมาจนถึงปัจจุบัน องค์ประกอบด้านฉาก ได้แก่ 

5.1 ฉาก(Sets) เช่น เมืองที่ถูกสงครามท าลายอย่างหนัก ห้องรับแขกสมัยรัชกาลที่ 5, บ้านร้างเก่า
ที่มีวิญญาณสิงอยู่, ฉากพระราชวัง ฯลฯ เป็นต้น 

5.2 สถานที่(Location) เช่น เมืองสตาลินกราด ทุ่งดอกทานตะวัน ฯลฯ เป็นต้น 
5.3 เวลา(Time) เช่น เช้าตรู่ เวลาเที่ยงวัน เวลาพระอาทิตย์อัสดง ฯลฯ เป็นต้น 
5.4 อุปกรณ์ประกอบฉาก(Props) เช่น ปืนพกต ารวจสมัยโบราณ หนังสือทางการแพทย์ โต๊ะและ

เก้าอ้ีสมัยใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ผัก ผลไม้ ฯลฯ เป็นต้น 
5.5 บรรยากาศของฉาก(Atmospheres) เช่น ฝนตก ฟูาร้อง ฟูาฝุา ฟูาแลบ พายุ หมอก ควัน 

หิมะ แห้งแล้ง ฯลฯ โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องฉีดน้ าท าฝนเทียม พัดลมเครื่อง
ใหญ่เพ่ือสร้างลมพายุ หรือแม้กระทั่งการเผาวัสดุเพ่ือให้บรรยากาศต่าง ๆ สร้างควัน และหมอก ฯลฯ 
เป็นต้น 
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6. องค์ประกอบด้านแสงและเงา ( Lights and Shadows ) 
การจัดแสงและเงาในภาพยนตร์นั้น สามารถใช้แสงจากแหล่งก าเนิดแสงใน 2ลักษณะ 

คือ แหล่งก าเนิดแสงจากธรรมชาติ (Natural Lights) เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ แสงที่ลอดผ่าน
หน้าต่าง แสงสลัวจากเมฆบัง หรือ แสงจากดวงจันทร์ และแหล่งก าเนิดแสงจากแสงประดิษฐ์ 
(Artificial Lights) เช่น แสงสว่างจากไฟเทียนไข จากตะเกียง จากโคมไฟฟูาชนิดและขนาดต่าง ๆ กัน 
การจัดแสงในภาพยนตร์มีความส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการจัดฉาก การแสดงของผู้แสดง และ
การก ากับภาพ และการถ่ายท าภาพยนตร์อย่างยิ่ง การจัดแสงและเงาที่ดีจะช่วยให้ฉากสวยงาม สร้าง
บรรยากาศอารมณ์ความรู้สึก สร้างมิติ และยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนการแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ของตัว
แสดง รวมทั้งการสื่อสารเรื่องราว หรือความหมายของภาพยนตร์ได้อย่างดียิ่ง 

พ้ืนฐานการจัดแสงในภาพยนตร์นั้น มักจะใช้หลักการจัดแสงแบบสามจุด( Three -Point 
Lighting) คือ แสงหลัก(Key Light) แสงรองหรือแสงลบเงา(Fill or Base Light) และแสงด้านหลัง
(Back Light) จัดร่วมกัน แต่อาจจัดเพียงแหล่งแสง 2 แหล่ง หรือแหล่งแสงเดียวก็ได้ 
การจัดแสงหรือชนิดของไฟที่แตกต่างกัน จัดขนาดหรือปริมาณหรือค่าของแสง หรือจัดทิศทางของ
แสงแบบต่างๆ จะสื่อความหมาย นัยยะ ที่แตกต่างกันด้วย 

6.1 จัดแสงแบบไฮคีย์(High Key) คือการจัดแสงในโทนสว่าง ซึ่งจะให้บรรยากาศของภาพที่ดู
สบายบางเบา สดชื่นแจ่มใส ส่วนของเงาหรือความมืดทึม จะมีแต่เพียงน้อย มักใช้กับภาพยนตร์
ประเภทดรามา ประเภทโรแมนติก หรือ ประเภทตลกขบขัน 

6.2 จัดแสงแบบโลว์คีย์(Low Key) คือการจัดแสงในโทนมืด เน้นแสงสว่างเพียงบางจุดบรรยากาศ
โดยรวมจะดูมีเงามืดมาก หม่นมัว ทึมทึบ มักใช้กับภาพยนตร์ประเภทอาชญากรรมสยองขวัญ ลึกลับ 
สืบสวนสอบสวน เพ่ือสร้างความตื่นเต้น น่าค้นหา หรือใช้สื่อถึงด้านมืดของตัวละคร เช่น ภาพยนตร์
ประเภทฟิล์มนัวร์(film noir) จะใช้การจัดแสงแบบนี้เป็นหลัก 

6.3 จัดแสงแบบใช้ทิศทาง(Light Directionality) เป็นการจัดแสงเพ่ือให้เกิดแสงและเงาแก่
ประธาน(Subjects)ของภาพ เช่น ผู้แสดงหลัก วัตถุ ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดหรือแสดงอารมณ์ ความรู้สึกที่
แตกต่างกันออกไป โดยการจัดแสงหลัก(Key Light)ส่องในทิศทางหรือท ามุมองศากับประธานของ
ภาพในมุมที่แตกต่างกันออกไป จะมีผลท าให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย เช่น การจัด
แสงมาจากด้านข้าง(Side Light) จะแสดงความรู้สึกว่าผู้แสดงมีความซ่อนเร้นปิดบัง การจัดแสงมา
จากด้านบน (Up Light) จะแสดงความรู้สึกลึกลับน่าเกรงขาม จัดแสงมาจากด้านล่าง ( Down Light) 
จะแสดงความน่าสะพรึงกลัว แต่หากจัดแสงมาจากด้านหน้า(Front Light) จะแสดงความรู้สึกปกติ 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 

 

สรุป 
จากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการท าภาพยนตร์ทั้งเรื่อง

ของความแตกต่างระหว่างบุคคล แนวคิดเรื่องจิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  ทฤษฎี
ความเสมอภาคและทฤษฎีการเสริมแรง ได้น าไปสู่ประเด็นที่สามารถน ามาใช้ในการเล่าเรื่องใน
ภาพยนตร์เรื่อง ประโยคบอกเล่า โดยการชี้ให้เห็นการกระท าที่เป็นผลกระทบจากความแตกต่าง
ระหว่างความคิดและค่านิยมของตัวบุคคลว่ามันน าไปสู่ปัญหาใดได้บ้าง  

อีกทั้งยังสามารถน าเอาแนวคิดข้างต้นเข้าร่วมกับทฤษฎีทางภาพยนตร์ ในเรื่องการเล่า
เรื่องและการสร้างตัวละคร เพ่ือน าไปสู่การสร้างเหตุการณ์ที่สอดคล้อง และสมเหตุสมผลต่อความจริง
ลงไปในภาพยนตร์ ท าให้บทภาพยนตร์มีความน่าสนใจมากขึ้น 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

การสร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการเสียดสีเหตุการณ์บ้านเมือง จ าเป็นที่ผู้สร้างต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์เหล่านี้อย่างดีพอสมควร ทังนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาจากการเก็บเกี่ยวข้อมูลที่
หลากหลาย เพ่ือเอามาประกอบกันเป็นแนวคิดที่ว่าเพราะอะไรสังคมไทยถึงมาอยู่ในจุดที่ใกล้จะ
แตกหักกันได้ถึงขนาดนี้ จากการยิ่งตั้งค าถามก็ไม่ได้น าไปสู่ค าตอบที่ชัดเจนเพียงพอแต่ยิ่งกลับน าสู่
ค าถามใหม่ๆให้สงสัยขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเลือกใช้วิธีการตั้งโจทย์ค าถามเป็นความคิด
หลัก(Concept) ของการสร้างภาพยนตร์ ในเรื่องของโจทย์ค าถามที่ว่าการเป็นคนดีต้องเป็นอย่างไร 
โดยใช้วิธีการน าเสนอผ่านการสนทนาในที่ประชุม ของเหล่าตัวละครคุณครูในโรงเรียนประถมจ าลอง
แห่งหนึ่ง และเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจอารมณ์ของภาพยนตร์ ผู้จัดท าได้หาข้อมูลเพ่ือใช้ในการอ้างอิง 
(Reference) และเข้าถึงอารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and Tone) จากภาพยนตร์
เรื่องอ่ืนๆ รวมถึงแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถอธิบายถึงลักษณะที่จะเกิดขึ้นในภาพยนตร์สั้น
เรื่อง ประโยคบอกเล่า ได้ 

 

ข้อมูลอ้างอิง (Reference)  
1.ภาพยนตร์เรื่อง 12 Angry Men ก ากับภาพยนตร์โดย ซิดนี่ย์ ลูเมตต์ และออกฉายใน

ปี 1957 

 
รูปที่ 5-1 แสดงภาพประกอบในภาพยนตร์เรื่อง 12 Angry Men 
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ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพิพากษาของคณะลูกขุน 12 คน ที่ต้อง
พิจารณาคดีฆาตกรรม โดยมีเด็กหนุ่มตกเป็นจ าเลยในข้อหาฆาตกรรมพ่อตัวเอง ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้วิธี
ถ่ายท าโดยให้เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดในสถานที่ๆเดียว นั่นก็คือห้องพิจารณาคดีของเหล่าลูกขุนทั้ง12คน 
ภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มไปด้วยบทสนทนาที่ชาญฉลาดที่นอกจากจะชวนให้คนดูติดตามแล้ว มันยังแฝง
แง่มุมและความคิดอันคมคายเกี่ยวกับสังคมลงไปด้วย โดยใช้วิธีการด าเนินเรื่องผ่านลูกขุนทั้ง12คนที่
ก าลังพิจารณาคดีตัดสินให้กับเด็กหนุ่มว่าเขาสมควรได้รับการลงโทษหรือไม่ ภาพยนตร์ใช้ลูกขุนคนที่
12เป็นตัวเอกหลักเพียงคนเดียวในตอนต้น ที่ไม่เห็นด้วยในการตัดสินคดีของเด็กหนุ่มผู้ซึ่งถูกลูกขุนทั้ง
11คนตัดสินว่าผิดไปแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าห้องพิจารณาด้วยซ้ า ในความเป็นจริงลูกขุนคนที่12ก็ยังไม่
แน่ใจด้วยซ้ าว่าเด็กคนนี้ฆ่าพ่อตนเองจริงหรือไม่ แต่สิ่งที่เขาค้านเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่ก าลังท าอยู่มันไม่
ถูกต้อง ถ้าเด็กคนหนึ่งต้องโดนตัดสินประหารชีวิตเพียงเมื่อคณะลูกขุนทั้ง12คนลงคะแนนโหวตลงโทษ
อย่างง่ายดายโดยไม่คิดท่ีจะพูดคุยถกเถียงอะไรกันเลยด้วยซ้ า และจากจุดนี้ก็ได้เกิดการถกเถียงขึ้นจริง
อย่างที่ลูกขุนคนที่12ต้องการ และมันก็ดันน าไปสู่บทสรุปในทางตรงกันข้ามกับตอนต้นเรื่อง เมื่อการ
ถกเถียงพูดคุยนั้นกลับใช้ได้จริงการพิจารณาและการช่วยกันหาเหตุและผลประกอบเกี่ยวเนื่องก็ได้
ส่งผลพิสูจน์ให้เด็กหนุ่มคนนี้ถูกตัดสินใหม่อีกครั้งว่า เขาไม่ฆ่าพ่อของเขาและเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อีก
ด้วย ซึ่งเมื่อเราพอดูจากตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่า หากลูกขุนหมายเลข12ไม่คัดค้านให้เกิดการพูดคุย เด็ก
หนุ่มคนนี้ก็คงต้องโดนตัดสินประหารชีวิตไปอย่างไร้อนาคตนั่นเอง 

จากภาพยนตร์เรื่องนี้ จะเห็นได้ว่าจะมีตัวละครที่หลากหลายที่แสดงออกซึ่งความคิดและ
ค่านิยมของเขาเหล่านั้น ซึ่งผู้จัดท าก็รู้สึกชื่นชอบในแนวทางการสนทนาเหล่านั้นที่ค่อยๆเปิดเผยเนื้อ
เรื่องให้ด าเนินต่อไปผ่านความคิดเห็นของหลายตัวละครที่กล่าวมา และด้วยวิธีการด าเนินเรื่องรวมถึง
ประเด็นแฝงต่างๆที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สอดแทรกอาไว้ ก็ยิ่งท าให้ผู้จัดท าเล็งเห็นความเป็นไปของ
ทิศทางในภาพยนตร์ของผู้จัดท ายิ่งข้ึน ด้วยเหตุนี้ผู้จัดท าจึงได้หยิบจับส่วนเหล่านี้ของภาพยนตร์เรื่องนี้ 
เป็นต้นแบบหลักและน ามาดัดแปลงเพ่ือผสมผสานวัฒนธรรมและต่อยอดพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์
เรื่อง ประโยคบอกเล่า ในอีกทีนั่นเอง 
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2. ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Sorry ก ากับภาพยนตร์โดย นวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ และออกฉายใน
ปี พ.ศ. 2556 

 

รูปที่ 5-2 แสดงภาพประกอบในภาพยนตร์สั้นเรื่อง Sorry 

Sorry เป็นภาพยนตร์ที่เล่นกับสถานที่ปิดอย่างห้องประชุม โดยใช้ตัวละครเป็นตัวพูดคุย
ในการด าเนินเรื่องคล้ายกับ12 Angry Men แต่มีประเด็นที่ใกล้กว่าเพราะสื่อสารเกี่ยวกับสังคมไทย 
อย่างประเด็นเรื่องการโกงอย่างการลอกเลียนแบบนั่นเอง 

ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เหตุการณ์การประชุมงานเกี่ยวกับมิวสิควีดิโอตัวใหม่ที่ ตัวละครที่ชื่อ
ว่าซัน ผกก.เอมวีรุ่นใหญ่ท าเสร็จแล้วมาน าเสนอให้กับที่ประชุม ซึ่งในที่ประชุมก็มีแต่เสียงชื่นชมใน
ความอัจฉริยะของซันที่ท ามิวสิควีดิโอตัวนี้ได้ดีมาก เรื่องคงจะไม่เกิดอะไรขึ้นหากเด็กฝึกงานคนหนึ่งจะ
ไม่แสดงความเห็นว่าซันไปลอกมิวสิควีดีโอของศิลปินต่างประเทศมา ด้วยประเด็นนี้จึงส่งผลให้อารมณ์
ของหนังอยู่ในความกระอักกระอ่วนขึ้น ฝ่ายเด็กฝึกงานต่างโดนรุมด่าและเกือบจะโดนเซ็นใบไม่ผ่านให้
ทั้งๆที่เธอพูดข้อเท็จจริงก็ตามที ซึ่งเนื่องด้วยเหตุการณ์นี้และประเด็นนี้ของหนังที่ท าให้ผู้จัดท าสนใจ
เป็นพิเศษเพราะมันพูดเรื่องสังคมไทยอย่างตรงไปตรงมา สังคมที่คนที่เด็กกว่าไม่สามารถมีสิทธิ์มีเสียง
ถ้าเทียบกับคนที่โตกว่าและอาวุโสกว่านั่นเอง  

และด้วยประเด็นนี้กับประเด็นที่ผู้จัดท าอยากน าเสนอจึงสามารถสอดคล้องไปด้วยกันได้ 
ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงถือเป็นต้นแบบอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้จัดท าน าไปต่อยอดของบทภาพยนตร์เรื่อง ประโยค
บอกเล่า นั่นเอง 
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3.ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ด.เด็ก ช.ช้าง ก ากับภาพยนตร์โดย ทรงยศ สุขมากอนันต์ และออก
ฉายในปี พ.ศ. 2545 

 

รูปที่ 5-3 แสดงภาพประกอบในภาพยนตร์สั้นเรื่อง ด.เด็ก ช.ช้าง 

ภาพยนตร์เรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ต้นแบบเรื่องแรกที่ผู้จัดท าอ้างอิงถึง ด้วยความ
ที่เป็นภาพยนตร์ที่เสียดสีการศึกษาของไทยด้วยเรื่องที่คุณครูไม่ยอมเชื่อลูกศิษย์ของตัวเอง ว่าเขาเป็น
คนวาดรูปช้างด้วยตนเอง โดยประเด็นในการโจมตีการศึกษาของไทยเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นต้นแบบ
ที่เห็นได้ชัดที่สุดในหนังแนวทางนี้ที่เกิดขึ้นในยุคต่อๆมา และก็ยังคงส่งผลถึงยุคปัจจุบันที่ผู้ท าเองก็ได้
น าเรื่อง ประโยคบอกเล่า มาในแนวทางนี้เช่นเดียวกัน โดยหยิบจับวิธีการและอารมณ์ของหนังมาใช้ให้
เกิดประโยชน์นั่นเอง 
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อารมณ์และบรรยากาศของภาพยนตร์ (Mood and Tone) 
1. ภาพยนตร์เรื่อง 12 Angry Men ก ากับภาพยนตร์โดย ซิดนี่ย์ ลูเมตต์ และออกฉายใน

ปี 1957 

 

รูปที่ 5-4 แสดงภาพประกอบในภาพยนตร์เรื่อง 12 Angry Men 

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีทิศทางการด าเนินเรื่องที่น่าสนใจด้วยการที่ถ่ายท าในห้องปิดตลอดทั้ง
เรื่อง แต่ยังคงการด าเนินเรื่องที่สนุกสนานและน่าติดตามผ่านบทสนทนาที่ชาญฉลาดและลูกเล่นทาง
เทคนิคภาพที่ลื่นไหล ซึ่งผู้จัดท าก็ได้สังเกตหยิบจับเอาแนวทางและการคุมอารมณ์ทีต่อเนื่องและไหล
ลื่นของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวทางที่ส าคัญในการช่วยออกแบบอารมณ์และทิศทางของภาพยนตร์
เรื่อง ประโยคบอกเล่า  
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2. ภาพยนตร์เรื่อง Sorry ก ากับภาพยนตร์โดย นวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์ และออกฉายในปี 
พ.ศ. 2556 

 
รูปที่ 5-1 แสดงภาพประกอบในภาพยนตร์สั้นเรื่อง Sorry 

ด้วยการคุมทิศทางของอารมณ์ที่กระอักกระอ่วนของเหล่าตัวละครในหนังเรื่องนี้ได้อย่าง
โดดเด่นและเป็นธรรมชาติ ผู้จัดท าจึงเลือกพิจารณาและศึกษาวิธีการท างานของภาพและเสียงใน
ภาพยนตร์เรื่องนี้ มาประยุกต์และออกแบบให้สอดคล้องไปด้วยกัน โดยมีโทนของภาพยนตร์เรื่องนี้
เป็นต้นแบบปรับใช้อีกหนึ่งเรื่องนั่นเอง  
 

จากการศึกษาหาข้อมูลอ้างอิง (Reference) รวมถึง อารมณ์และบรรยากาศของ
ภาพยนตร์ (Mood and Tone) ท าให้ผู้จัดท าได้พัฒนาเนื้อเรื่องของภาพยนตร์และได้สร้างบรรยากาศ
ของการประชุมโต้เถียงของเหล่าตัวละคร โดยพยายามให้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปแบบ
ธรรมชาติที่สุด ทั้งจากเรื่องการไต่ระดับอารมณ์ที่ค่อยๆไต่ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเหมือนในภาพยนตร์
เรื่องSorry หรือวิธีการคุมทิศทางการด าเนินเรื่องที่ต่อเนื่องและไหลลื่นเหมือนภาพยนตร์เรื่อง 12 
Angry Men ภาพยนตร์เหล่าก็นี้ได้น าทางให้ภาพยนตร์เรื่อง ประโยคบอกเล่า ของตัวผู้จัดท าเกิด
กระบวนการสร้างที่เดินไปในทิศทางของตนเองได้ในที่สุด 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

ในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่องนี้  ผู้จัดทําได้ปรับแต่งโครงสร้างของเนื้อหาบท
ภาพยนตร์ให้สะท้อนถึงความเป็นสังคมไทยในป๎จจุบัน ผ่านมุมมองของตัวผู้จัดทําเอง ที่ตั้งคําถามถึง
การเป็นคนดีว่าต้องทําอะไรถึงจะถูกเรียกว่าเป็นคนดีได้ ความกํากวมของคําตอบเป็นสิ่งที่นํามาสู่
เรื่องราวการประชุมในภาพยนตร์ ของเหล่าตัวละครคุณครูทั้ง7ที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าเด็กคนไหนคือเด็กดี
ที่สุดในโรงเรียน  

โดยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ออกมาตามความต้องการของผู้จัดทํานั้น ต้องผ่าน
กระบวนการงานสร้างภาพยนตร์ดังจะปรากฏในขั้นตอนตามต่อไปนี้ 
 
การเตรียมบทภาพยนตร์ 

1. แนวความคิด (concept) 
การตั้งคําถามถึงการเป็นคนดี ว่าคนดีต้องเป็นอย่างไรกันแน่  

  
2. แก่นเรื่อง (Theme) 

การไม่ยอมรับความเห็นต่าง 
 

3. เรื่องย่อ (Synopsis) 
การประชุมหาเด็กที่ดีที่สุดในโรงเรียนเพ่ือมารับมอบโล่รางวัลเด็กดีประจําโรงเรียน 

ของเหล่าคณะครูทั้ง7ที่ประกอบไปด้วย ครูใหญ่ผู้พยายามทําตัวเป็นกลาง , รองครูใหญ่และครู
ภาษาไทยผู้เสนอและเชียร์ ด.ช.อํานาจ, ครูสมรครูพละผู้ซึ่งเสนอ เด็กเก่งกีฬาอย่าง ด.ช. อาทิตย์, ครู
นลินครูใหม่ไฟแรงผู้เห็นต่าง เชียร์ ด.ช. ประชาผู้ซึ่งไม่มีอะไรโดดเด่น, ครูจรัญครูศิลปะผู้เห็นด้วยกับ
แนวคิดของครูใหม่ และครูฝึกสอนผู้เรียบร้อยและเชื่อฟ๎ง พวกเขาและเธอทั้ง7พูดคุยและถกเถียงกัน
เพ่ือเสนอให้เห็นว่าเด็กของตนเป็นเด็กที่ดีท่ีสุดและเหมาะสมกับรางวัลนี้ ท้ายที่สุดก็เหลือเด็กเพียงแค่2
คนที่ได้เข้าชิงรางวัล ตัวแทนของทั้ง2ฝ่ายเริ่มถกเถียงกันอย่างไร้ตรรกะและเหตุผลเพียงเพ่ือที่จะให้
เด็กของตนได้รับรางวัล สุดท้ายนําไปสู่การโหวตให้คะแนนที่ครูใหญ่ใช้อํานาจบังคับให้ครูฝึกสอนผู้ซึ่ง
เข้ามาได้ไม่นานเป็นผู้ตัดสิน   
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4. บทภาพยนตร์ (screen play) 
 
Scene 1 (Montage) ภายนอก / ตอนเย็น / โรงเรียนประถม  

ณ.โรงเรียนประถมเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพ 

-บรรยากาศหลังโรงเรียนเลิกมาพักใหญ่  

-เด็กๆมีผู้ปกครองมารับ โดยที่ยังเหลือเด็กท่ียังไม่กลับอยู่เล็กน้อย 

-เด็กท่ีผู้ปกครองยังไม่มารับก็นั่งเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น 

 
Scene 2 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ครูใหญ่เข้าห้องประชุม+ทักทายครูฝึกสอน) 

ครูใหญ่ 

“ขอโทษทีที่เพ่ิงมานัดประชุมเอาตอนนี้นะ เหลืออยู่กี่คนกันเนี่ย” 

ครูใหญ่ค่อยๆนั่งลงที่หัวโต๊ะประชุม โดยที่ตลอดโต๊ะมีเหล่าคุณครูที่นั่งรอการประชุมอยู่ก่อนหน้า 

รองครูใหญ่ 

“ตอนนี้ถ้ารวมครูใหญ่ด้วยก็มีทั้งหมด7คนค่ะ” 

รองครูใหญ่พูดพรางเอาปากกาขึ้นมาจดอะไรบางอย่างลงในสมุดของเธอ  

ครูใหญ่ 

“งั้นเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า  

เชิญครูสิณีแจกแจงรายละเอียดได้เลย” 

ครูใหญ่ผายมือไปที่รองครูใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างๆ เธอพลิกหน้ากระดาษไปหนึ่งหน้าแล้วเริ่มพูดแจกแจง

รายละเอียด 
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Scene 3 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (รองครูใหญ่แจกแจงรายละเอียด) 

รองครูใหญ่เริ่มกล่าวแจกแจงรายละเอียด 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“ก็อย่างที่รู้กันว่าใกล้จะถึงงานวันเด็กแล้ว ปีนี้ทางครูใหญ่กับฉัน 

ก็เลยว่า เราน่าจะมีรางวัลพิเศษๆเล็กๆท่ีดูแตกต่างกว่าทุกปีมา 

มอบให้กับเด็กนะ” 

ทุกคนในห้องทําหน้าสนใจ 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“โดยรางวัลที่ว่าก็คือ รางวัลเด็กดีประจําโรงเรียน” 

รองครูใหญ่กวาดตามองคุณครูท่านอื่นๆก่อนที่จะเริ่มพูดต่อ 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“ก็รางวัลนี้จะเป็นรางวัลที่มอบให้กับเด็ก 

ที่ทางพวกเราเห็นร่วมกันว่าเป็นเด็กที่ดีท่ีสุดในโรงเรียน  

และก็สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเด็กคนอ่ืนๆได้ในภายหลังด้วย” 

ครูใหญ่ยกมือเพ่ือขออนุญาตพูดแทรก 

ครูใหญ่ 

“ก่อนอ่ืนฉันขอถามทุกคนก่อนละกันว่าเห็นด้วยไหม 

กับรางวัลนี้ที่จะมอบให้เด็ก” 

ครูศิลปะ(ครูจรัญ) ทําหน้าสีหน้าครุ่นคิด แตกต่างกับคนอ่ืนๆที่มีสีหน้าที่เห็นด้วยกับครูใหญ่ 
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ครูใหม่ 
“หนูว่าโอเคเลยนะคะ ดูเป็นรางวัลที่มีประโยชน์ 

ต่อตัวเด็กดีอ่ะค่ะ” 
 

ครูพละ(ครูสมร) 
“อ้ือหนูเห็นด้วยนะ” 

 
ครูภาษาไทย(ครูนงค์) 
“ดิฉันก็เห็นว่าดีค่ะ 

ครูศิลปะ(ครูจรัญ) ผายมือแสดงสัญลักษณ์แสดงออกว่า “เอาเลยครับ”  

ครูใหญ่ 

“ถ้าง้ันถือว่าทุกคนโอเคและเห็นดีเห็นงามด้วยแล้วนะ  

อ่ะงั้นครูสิณีว่าต่อเลย” 

ครูใหญ่ผายมือไปที่รองครูใหญ่อีกครั้ง 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“ต่อนะ โดยรางวัลนี้พวกเราในห้อง ก็จะเป็นคนช่วยกันคัดเลือกหา  

ว่าเด็กคนไหนจะเป็นเด็กท่ีดีที่สุดในโรงเรียน ก็อย่างที่ว่าไปเรื่องคุณสมบัติ 

ว่าจะต้องดูเหมาะสมกับรางวัลนี้ ถ้าใครมีเด็กคนไหนที่คิดว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม 

ก็เชิญเสนอชื่อขึ้นมาได้เลย แล้วเดี๋ยวพวกเราค่อยมาคัดเลือกกันอีกที” 

ครูใหม่ยกมือขึ้นเพื่อขอออกความเห็น 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“เอ่อ...แล้วครูท่านอ่ืนๆที่ไม่ได้เข้าประชุมวันนี้ละคะ” 
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เธอมองหน้ากล่าวถามรองครูใหญ่ๆเงียบไปซักพัก ก่อนที่ครูใหญ่จะเป็นคนตอบคําถามนี้แทน 

ครูใหญ่ 

“อ๋อไม่เป็นไรหรอก  

ก็ให้ถือซะว่าเราเป็นตัวแทนพวกเขาไปเลยละกัน อย่าไปซีเรียส” 

ครูใหม่พยักหน้าโอเค 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“อ๋อค่ะ” 

ครูใหญ่ตัดบทเพ่ือจะได้เริ่มการประชุม 

ครูใหญ่ 

“อ่ะมีใครมีความเห็นอะไรเพ่ิมเติมอีกไหม” 

 

Scene 4 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (เสนอชื่อเด็กพร้อมอธิบายเหตุผล) 

ครูใหญ่กวาดตามองทุกคนก่อนที่จะเห็นว่าไม่มีใครมีความเห็นเพิ่มเติม เขาจึงกล่าวเริ่มการประชุม 

ครูใหญ่ 

“ถ้าไม่มีใครมีความเห็นอะไรเพ่ิมเติม และก็ไม่ให้เสียเวลาเนาะ 

งั้นเรามาเริ่มเสนอรายชื่อเลยดีกว่า” 

รองครูใหญ่กวาดสายตามองผู้เข้าร่วมประชุมคนอ่ืนๆ เมื่อเธอเห็นว่ายังไม่มีใครสนใจจะเริ่ม เธอจึงขอ

เริ่มใช้สิทธิ์คนแรก  
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รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“ถ้าไม่มีใครเสนออะไรเพ่ิมเติมแล้ว ฉันก็ขอเป็นผู้ใช้สิทธิ์คนแรกละกัน” 

ครูใหญ่พยักหน้าตอบเพื่อเป็นสัญญาณว่าให้เริ่มได้เลย 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“ฉันขอเสนอชื่อด.ช.อํานาจ ชั้นป.5...  

ด้วยเหตุผลที่ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่านายอํานาจเป็นเด็กท่ี 

ทางโรงเรียนเราภาคภูมิใจแค่ไหน ไม่ว่าจะส่งไปแข่งตอบคําถามหรือสอบแข่งขันกับท่ีอ่ืน  

อํานาจก็ได้อันดับต้นๆมาตลอด ยิ่งผลการเรียนยิ่งไม่ต้องพูดถึง  

เพราะถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กคนอื่นมาทุกเทอม  เรียกได้ว่าอํานาจเป็นเด็ก 

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกอย่าง ในโรงเรียนนี้ฉันยังมองไม่เห็น 

เลยว่าจะมีใครเหมาะสมกับรางวัลนี้ไปกว่าเขา” 

ครูภาษาไทยพยักหน้าเป็นเชิงว่าเห็นด้วย 

ครูภาษาไทย(ครูนงค์) 

“ดิฉันเห็นด้วยกับรองครูใหญ่นะคะ ฉันขอเสนอชื่อด.ช.อํานาจเหมือนกัน” 

ครูพละยกมือขึ้นเพ่ือที่จะขอใช้สิทธิ์เสนอชื่อบ้าง ครูใหญ่พยักหน้าตอบรับเช่นเคย 

ครูพละ(ครูสมร) 

“แต่หนูว่ามีคนหนึ่งที่ดูน่าจะสูสีกับนายอํานาจนะคะ 

หนูขอเสนอชื่อ ด.ช.อาทิตย์ ชั้นป.6ค่ะ 

เหตุผลที่หนูว่าสองคนนี้สูสีก็เพราะว่า 1.เลยค่ะนายอาทิตย์เป็นนักกีฬาของโรงเรียนและก็ 
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เป็นนักกีฬาประจําเขตด้วย 2.เหรียญทงเหรียญทองก็ไปวิ่งคว้ามาให้ทางโรงเรียนมาตลอด 

เหมือนกัน และ3.ภายในโรงเรียน นายอาทิตย์ก็เป็นที่รู้จักไม่แพ้นายอํานาจ โดยรวมแล้ว 

หนูว่านายอาทิตย์ก็ดูเหมาะสมกับรางวัลนี้นะ หนูว่าให้เขาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีกว่าค่ะ” 

ทุกคนดูพยักหน้าเห็นด้วยกับตัวเลือกใหม่นี้เช่นกัน เว้นแต่ทางครูใหม่ที่มีสีหน้าไม่เห็นด้วย ครูใหม่เลย

ยกมือขึ้นเพ่ือจะขอใช้สิทธิ์เสนอชื่อเด็กบ้าง ครูใหญ่พยักหน้ารับและอนุญาตให้ครูใหม่พูดต่อได้เลย 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“เอ่อ...งั้นหนูขอเสนอบ้างละกันค่ะ  

หนูขออนุญาตเสนอชื่อด.ช.ประชา ชั้นป.6ค่ะ” 

คุณครูท่านอ่ืนๆในห้องมีสีหน้าที่งวยงงต่อการเสนอชื่อเด็กของครูใหม่ โดยเฉพาะครูศิลปะที่มีทีท่า

สนใจเป็นพิเศษ 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

 “คือต้องบอกก่อนว่าประชาเนี่ย เป็นเด็กที่ไม่ได้เด่นเท่าไรในโรงเรียน ยิ่งถ้าเอาไปเทียบ 

กับอํานาจแล้วก็อาทิตย์ ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะ แต่ประชา แกก็มีจุดเด่นเป็นของ 

ตัวเองค่ะ อย่างในเรื่องของความกตัญํูและก็เป็นเด็กท่ีมีน้ําใจ คือทุกคนก็คงทราบค่ะ 

ว่าทางบ้านของประชามีฐานะไม่ค่อยดีเท่าไร แกก็เลยจําเป็นต้องขยันกว่าคนอ่ืนเป็นพิเศษ 

ทั้งการต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียน และการต้องไปช่วยที่บ้านทํางาน  

ประชาก็สามารถทําได้ดีค่ะเกรดแกก็ไม่ได้ตกอะไร แถมบางทีเวลาโรงเรียนมีกิจกรรม 

ประชาก็จะอยู่ช่วยเกือบตลอด เรียกได้ว่าแกเองก็เป็นเด็กกิจกรรมคนหนึ่งเหมือนกัน  

ถึงแมจ้ะไม่ค่อยเด่นก็เถอะ จะว่าไปแล้ว ประชา ก็น่าจะดูเข้าข่ายเด็กที่มีลุ้นรางวัลได้อยู่เหมือนกันนะ

คะ”  
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Scene 5 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (เปิดประเด็นทะเลาะ) 

หลังจากครูใหม่พูดจบครูภาษาไทยมีท่าทางไม่เห็นด้วย เธอเริ่มพูดพรางขยับแว่น 

ครูภาษาไทย(ครูนงค์) 

“แต่ฉันว่าทางด้านการเรียนหรือกีฬา ฉันว่านายประชา 

ก็ดูไม่มีอะไรเด่นสักอย่าง ฉันว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไร” 

ครูใหม่เกิดมีอารมณ์ขึ้นเล็กน้อยจากคําพูดของครูภาษาไทย 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“แต่อันนี้สําหรับส่วนตัวหนูนะคะ หนูมองว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับเด็กดี ดังนั้นเรื่องที่ว่าเรียน

เก่งหรือเล่นกีฬาเก่งไหมเนี่ย หนูว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับรางวัลนี้อ่ะค่ะ” 

ครูฝึกสอนพยักหน้าเหมือนจะเห็นด้วยกับเหตุผลของครูใหม่ เธอจดอะไรบางอย่างเพ่ิมลงไปในสมุด

เล่มเล็กๆของเธอ 

ครูศิลปะ(ครูจรัญ) 

“อันนี้ผมเห็นด้วยกับครูลินเขานะ ไอเรื่องเรียนเก่งหรือกีฬาเด่นอะไรพวกเนี้ย ผมว่ามันก็ดู 

จะไม่เกี่ยวกับไอรางวัลเด็กดีนี่ จริงๆอ่ะแหละ ครูใหญ่คิดว่าไงครับ” 

ครูศิลปะเริ่มหันหน้าไปมองที่ครูใหญ่อย่างไม่สนใจครูภาษาไทยที่อยากจะพูดต่อ 

ครูใหญ่หยุดคิดนิดหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจตอบ 

ครูใหญ่ 

“อืม...ถ้าถามฉัน ฉันว่าก็เป็นเหตุผลที่ดีและก็ฟ๎งขึ้นนะ  

ถ้าเรามองจากในกรณีนี้ก็ถือว่านายประชา 

   ส
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ก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เหมาะสมกับรางวัลนี้เช่นกัน” 

ครูใหม่เริ่มรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นเพราะคิดว่าจากท่าทางของครูใหญ่ดูน่าจะเห็นด้วยกับความคิดเธอ 

ซึ่งผิดกับทางฝ๎่งของรองครูใหญ่ที่มีสีหน้าไม่เห็นด้วยอย่างเห็นได้ชัด 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“แต่ครูใหญ่คะ ถ้ามองในกรณีท่ีเด็กที่จะได้รางวัลนี้จะต้องเป็นต้นแบบที่ดี 

ให้กับเด็กคนอ่ืนด้วย ดิฉันก็มองว่าทางด้านการเรียนหรือกีฬาก็สําคัญนะ 

เพราะถือว่าทั้งสองด้านนี้เป็นด้านเด่นที่เด็กๆจะเห็นได้ชัดและเอาเป็นแบบอย่างได้ง่ายค่ะ” 

ครูภาษาไทยพยักหน้าเห็นด้วย 

ครูภาษาไทย(ครูนงค์) 

“ใช่ค่ะดิฉันเห็นด้วยกับรองครูใหญ่” 

ครูใหม่ไม่รีรอยกมือขอพูดในทันที 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“แต่สําหรับหนู หนูมองว่าความมีน้ําใจหรือความกตัญํูเนี่ยก็สามารถ 

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอ่ืนๆได้เหมือนกันนี่คะ” 

รองครูใหญ่ส่ายหน้าไม่เห็นด้วยเบาๆ 

 

Scene 6 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (เริ่มจิกกัดด้วยเหตุผลของทั้งสองฝ๎่ง) 

รองครูใหญ่ส่ายหน้าไม่เห็นด้วยเบาๆ 
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รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“คือฉันเชื่อว่าไอเรื่องความกตัญํูความมีน้ําใจเนี่ย มันก็มีอยู่ในตัวเด็กทุกคน 

ในโรงเรียนนี้อยู่แล้ว เพราะทางโรงเรียนเราก็ปลูกฝ๎งเรื่องคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

มาโดยตลอด จริงอยู่ที่นายประชาเป็นเด็กที่มีน้ําใจและมีความกตัญํู 

ซึ่งฉันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ แต่ถ้าทางด้านส่วนตัวฉัน ฉันก็ 

ยังมองว่าเรื่องการเรียน หรือทางด้านกีฬา ในกรณีนี้มันก็ดูโดดเด่นแล้วก็สําคัญกว่าอยู่ดี 

จริงไหมครูสมร” 

ครูพละยิ้มที่เห็นว่ารองครูใหญ่ยังไม่ลืมเด็กของตน จึงรีบชิงพูด 

ครูพละ(ครูสมร) 

“ค่ะ ขอบคุณที่ยังไม่ลืมเด็กหนู” 

ครูใหม่พยายามจะพูดสวนรองครูใหญ่ แต่จังหวะในตอนนี้ไม่ค่อยจะเอ้ืออํานวยให้เธอพูดนัก 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“แต่หนูก็ยังมองว่า...” 

ครูพละไม่ทันที่จะให้ครูใหม่(ครูนลิน)พูดจบเธอรีบพูดขัดก่อนในทันที 

ครูพละ(ครูสมร) 

“เดี๋ยวก่อนสิครูลิน ขอฉันพูดบ้าง ยังไม่ได้พูดเลยเนี่ย” 

คําพูดเชิงน้อยใจของครูพละ ช่วยสร้างเสียงหัวเราะเล็กๆให้กับสถานการณ์ท่ีเริ่มจะตึงเครียด ให้ถูก

คลี่คลายลงไปได้ ครูใหม่(ครูนลิน) มีสีหน้าที่จํายอมเข้าใจเธอยอมปล่อยให้ครูพละพูดก่อนเธอ 
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ครูพละ(ครูสมร) 

“คือหนูก็มีของหนูมาขายเหมือนกันไง คืออันนี้หนูมองในมุมของหนูนะ 

คืออาทิตย์เนี่ยมีความชัดเจนตรงที่เรียนไม่ค่อยเก่งแต่เล่นกีฬาเก่ง อย่าง 

การวิ่งเนี่ยที่เขาสามารถเอาชนะคู่แข่งคนอ่ืนๆได้ ก็มาจากความมุมานะ 

ขยันฝึกซ้อมกว่าคนอ่ืนเขา และมันก็ส่งผลให้เขา 

ไม่จําเป็นต้องไปสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนเหมือนคนอ่ืน เพราะอะไร 

เพราะเขามีโควตากีฬาที่เข้าได้สบายๆอยู่แล้วไงคะ ซึ่งคือพอดูจากตรงนี้เนี่ย 

มันก็กลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กคนอ่ืนๆได้เลยเหมือนกัน  

ว่าถึงเรียนไม่เก่งแต่ถ้ากีฬาเด่นเนี่ยมันก็ไปรอดเหมือนกันนะ” 

ครูศิลปะทําสีหน้าครุ่นคิดก่อนที่จะเริ่มแซวครูพละ 

ครูศิลปะ(ครูจรัญ) 

“ฮ่ือ! ผมว่าก็ดูมีเหตุผลเหมือนกันนะ” 

ครูพละยิ้มที่เธอถูกครูศิลปะแซว  

ครูพละ(ครูสมร) 

“แหมครูจรัญก็ หนูอ่ะเป็นคนมีเหตุผลจะตายไป” 

ครูศิลปะหัวเราะชอบใจ ครูใหญ่เห็นว่าไม่มีใครโต้เถียงอะไรกันเพ่ิมเติม เลยทําการสรุปรายชื่อเด็กท่ีถูก

เสนอขึ้นมา  
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Scene 7 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ผ่อนคลายก่อนเข้าสู่ช่วงสําคัญ) 

ครูใหญ่ 

“โอเคงั้นฉันขอสรุปก่อนนะ ฉะนั้นในตอนนี้ก็มีเด็กท่ีถูกเสนออยู่สามคนนะ คือนายอํานาจ 

ชั้นป.5 นายอาทิตย์และก็นายประชาชั้นป.6เหมือนกัน” 

ครูใหญ่หันไปหาศิลปะที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เสนอชื่อเด็ก 

ครูใหญ่ 

“ครูจรัญว่าไง มีเด็กคนไหนในใจที่จะเสนอเพ่ิมเติมไหม” 

ครูสังคมยิ้มเล็กน้อย 

ครูศิลปะ(ครูจรัญ) 

“อ๋อไม่มีแล้วครับ ผมว่าแค่สามคนที่เสนอมาก็น่าจะพอแล้วล่ะ” 

ครูใหญ่พยักหน้าเข้าใจ 

ครูใหญ่ 

“โอเคถ้าไม่มีใครเพ่ิมแล้วล่ะก็ เรามาว่ากันต่อเลยละกัน” 

ครูใหญ่พูดพรางกอดอกรอรับฟ๎งการถกเถียงของเหล่าคณะครูในห้องประชุมอีกครั้ง ครูภาษาไทยยก

มือขึ้นเพ่ือเริ่มขอเปิดประเด็นใหม่อีกครั้ง  

 

Scene 8 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ด.ช.อาทิตย์โดนตัดทิ้ง) 

ครูภาษาไทย(ครูนงค์) 

“ดิฉันขออนุญาติให้ตัดรายชื่อนายอาทิตย์ออก” 

   ส
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การเปิดประเด็นในครั้งนี้ของครูภาษาไทยทําเอาทุกคนต้องหันมาสนใจ โดยเฉพาะครูพละที่ตระหนก

ตกใจในประเด็นนี้ที่สุด 

ครูพละ(ครูสมร) 

“อ้าว! ทําไมเหรอคะครูนงค์” 

ครูพละถามครูภาษาไทยด้วยสีหน้าที่สงสัยเช่นเดียวกับคุณครูท่านอ่ืนๆ ครูภาษาไทยขยับแว่นขึ้นก่อน

ตอบ 

ครูภาษาไทย(ครูนงค์) 

“รู้สึกจะปีที่แล้ว...ฉันเคยจับได้ว่า 

นายอาทิตย์ลอกการบ้านเพ่ือนมาส่งฉัน ” 

ครูพละยิ้มในคําตอบของครูภาษาไทย ผิดกับรองครูใหญ่ที่พยักหน้าเข้าใจเหตุการณ์ 

ครูพละ(ครูสมร) 

“โถ...เรื่องแค่นี้เองครูนงค์ แค่เคยลอกการบ้านเพ่ือน ไม่เห็นถึงข้ันต้อง 

ตัดออกเลยนิ่คะ” 

ครูพละพูดพลางกวาดตามองหาแนวร่วม แต่ครูท่านอ่ืนกลับหลบหน้าหลบตา 

ครูภาษาไทย(ครูนงค์) 

“ตัดออกน่ะถูกแล้ว ขืนให้เด็กที่เคยทุจริตได้รางวัลนี้ไป 

เด็กคนอ่ืนๆได้ทําตามเป็นเยี่ยงอย่างกันไปหมดสิ ไม่ได้” 

ครูภาษาไทยพูดด้วยน้ําเสียงที่จริงจังกดดันทางฝ่ายครูพละและคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด 
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ครูพละ(ครูสมร) 

“แต.่..มันก็เป็นเรื่องของปีที่แล้วไม่ใช่เหรอคะ” 

ครูพละพยายามเถียงสวนกลับด้วยน้ําเสียงที่อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัด 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“คืออย่างนี้ครูดวงสมร มันไม่เกี่ยวหรอกนะว่าจะปีท่ีแล้วหรือปีนี้ คนที่เคยทําผิด 

ก็คือคนที่เคยทําผิด และยิ่งมองถึงการที่จะต้อง 

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอ่ืนแล้ว เรื่องการลอกการบ้าน 

จึงเป็นเรื่องที่ใหญ่และสําคัญ มากกว่าการเป็นเรื่องแค่นี้ที่เธอว่า 

จริงไหม?” 

รองครูใหญ่พูดพรางมองหน้ากดดันไปยังครูพละที่กําลังมีสีหน้าที่หงอยลงอย่างเห็นได้ชัด  

 

Scene 9 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ครูพละโดนตัดบท+ครูใหม่เอาชนะครูภาษาไทยได้) 

ครูพละ(ครูสมร) 

แต่หนูว่า... 

ไม่ทันที่ครูพละจะได้พูดต่อก็โดนรองครูใหญ่ตัดบท 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“เอางี้ดีกว่า เพื่อความเป็นธรรม มีใครไม่เห็นด้วยไหมที่เราจะตัดนายอาทิตย์ 

ออกจากเด็กท่ีมีลุ้นรางวัล” 

รองครูใหญ่กวาดสายตามอง ปรากฏว่าไม่มีใครที่ยกมือไม่เห็นด้วย 
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รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“งั้นสรุปว่า พวกเราตกลงร่วมกัน 

ที่จะตัดสิทธิ์นายอาทิตย์นะ ครูใหญ่ว่าไงคะ” 

รองครูใหญ่ซักถามความเห็นจากครูใหญ่ที่กําลังมีสีหน้าครุ่นคิดถึงเรื่องนี้อยู่ โดยที่ทางครูพละก็ดูจะ

ฝากความหวังไว้กับคําตอบของครูใหญ่ 

ครูใหญ่ 

“อ้ืม ฉันก็แล้วแต่เสียงข้างมากละกัน” 

ปรากฏว่าคําตอบของครูใหญ่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรครูพละให้ดีขึ้นเลย ในตอนนี้เธอคงได้แต่จํายอมใน

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเท่านั้น รองครูใหญ่ได้ทีเลยเร่งพูดสรุปใจความ 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“ฉะนั้นตอนนี้ก็จะเหลือเด็กอยู่เพียงแค่สองคน 

คืออํานาจและก็ประชา” 

ครูใหม่และครูภาษาไทยพยักหน้ายอมรับ 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“ไม่ทราบว่าทางฝ๎่งของนายประชามีอะไรจะพูดเพ่ิมเติมไหม” 

ครูใหม่ท่ีเพ่ิงหลบหน้าหลบตาจากครูพละค่อยๆเริ่มเอ่ยปากพูดอย่างช้าๆ 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“ก็อย่างที่บอกค่ะ ว่าประชาเอง ก็น่าจะมีลุ้นรางวัลเด็กดีนี้เหมือนกัน  

คืออย่างเรื่องการเรียนหรือกีฬาที่ไม่เด่นของประชาเนี่ย หนูว่ามันยังพอ 
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เป็นเรื่องที่รับได้อ่ะค่ะถ้าเทียบกับกรณีเมื่อกี๊ คืออย่างนี้ค่ะ หนูเข้าใจค่ะว่าอย่าง 

อํานาจหรืออาทิตย์เนี่ยก็เป็นเด็กท่ีมีความสามารถ แถมก็เป็นที่ยอมรับได้ง่ายอยู่แล้ว  

แต่ในเมื่อรางวัลนี้มันถามถึงการเป็นคนดี เรื่องความสามารถท่ีเพ่ิงพูดไปเนี่ย  

สําหรับหนูมันก็เลยไม่ใช่เรื่องที่สําคัญ ถ้าเทียบกับเรื่องคุณธรรมในตัวเด็กนะคะ” 

ครูใหญ่ครูศิลปะต่างพยักหน้าเห็นด้วยกับเธอ การพูดครั้งนี้ไม่ได้ถูกขัดจังหวะจากรองครูใหญ่หรือครู

ภาษาไทย ครูใหม่เลยตัดสินใจพูดต่อ  

 

Scene 10 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ครูใหม่ได้ใจ) 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“อ่ะมีอีกเรื่องค่ะ ซึ่งหนูมองว่าก็สําคัญ น่าจะเอาไปพิจารณาเหมือนกันค่ะ 

คืออํานาจเนี่ย ปกติก็เป็นดาวเด่นของโรงเรียนมาตลอดถูกไหมคะ รางวัลต่างๆของโรงเรียน 

จะว่าไปอํานาจก็ได้มาเกือบหมดแล้ว ผิดกับเด็กอย่างประชาที่จะจบจากโรงเรียนเราอยู่ละ  

ไม่รู้ว่าเคยได้รางวัลอะไรหรือเปล่า หนูว่าเราคงไม่อยากที่จะใจร้ายกับเด็กนัก อีกอย่างรางวัล 

นี้ก็ไม่ได้เป็นรางวัลที่ใหญ่โตอะไร หนูก็เลยอยากเสนอว่า เราควรจะแบ่งรางวัลนี้ให้กับประชาเขาบ้าง

ค่ะ” 

ครูศิลปะแสดงสีหน้าท่าทางว่าเห็นด้วยกับความคิดนี้ของทางครูใหม่อย่างเห็นได้ชัด 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“เธอพูดเองไม่ใช่เหรอว่ารางวัลนี้คือรางวัลเด็กดีของโรงเรียน 

ถึงแม้จะเป็นรางวัลเล็กๆก็เถอะ แต่ฉันมันก็ไม่เกี่ยว ว่าใครเคยได้รางวัล 
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มามากหรือใครไม่เคยได้ อย่าลืม ว่าเรากําลังหาเด็กที่ดีที่สุดในโรงเรียน  

เราไม่ได้จะมานั่งหาเด็กท่ีน่าสงสารที่สุดในโรงเรียนซักหน่อย” 

คําพูดของรองครูใหญ่ดูหนักแน่นและก็มีเหตุผลจนทําให้ครูใหม่เสียหลักอยู่ไม่น้อยเมื่อโดนแย้งมาอย่าง

นี้ เธอค่อยๆรวบรวมสติก่อนตัดสินใจพูด 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“แต่หนูคิดว่าถ้าประชาได้รางวัลนี้ไป มันจะกลายเป็นกําลังใจ 

ให้กับเขาและทางครอบครัวเป็นอย่างมากเลยนี่คะ” 

ครูใหม่พูดพางกวาดตามองครูท่านอ่ืนเพ่ือขอความเห็นใจ 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“คืออย่างน้อยๆก็ให้ประชาเขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทําน่ะ  

เราเห็น และเราก็ส่งเสริมเขาด้วย ซึ่งมันก็เป็น 

เรื่องดีต่อทั้งตัวเด็กและโรงเรียนไม่ใช่เหรอคะ” 

ครูใหญ่มีสีหน้าครุ่นคิดในทันทีเมื่อได้ฟ๎งเหตุผลจากครูใหม่อีกครั้ง ต่างจากรองครูใหญ่ที่ยังคงคัดค้าน

ไม่เห็นด้วย 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“แต่ฉันก็ยังคงมองว่ามันไม่เกี่ยวกันนะ แม้เหตุผลของเธอจะดูฟ๎งขึ้นก็เถอะ 

แต่อย่าลืมนะว่าเรื่องนี้มันคนละประเด็นกัน” 

ครูศิลปะยกมือขอพูดเสริม 
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ครูศิลปะ(ครูจรัญ) 

“เอ่อ..ผมขอพูดหน่อยละกันครับ คือผมเห็นด้วยกับรองครูใหญ่นะที่ว่ามันเป็นคนละประเด็นกัน 

แต่ผมก็เห็นด้วยกับทางครูลิน(ครใูหม่)เหมือนกันนะ ว่ารางวัลนี้มันมีผล 

ต่อตัวประชาเขาอย่างมากเลยทีเดียว ผมคิดว่าเรื่องที่ครูลินว่ามา 

มันก็สมควรที่จะถูกนําไปพิจารณาเหมือนกันนะครับ” 

 

Scene 11 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ช่วงรองครูใหญ่แก้เกม) 

ครูภาษาไทย(ครูนงค์) 

“เอาล่ะ ถ้าเกิดทุกคนมองว่าเรื่องนี้มันเกี่ยว เรื่องท่ีดิฉันจะพูด 

มันก็ต้องเก่ียวด้วยเหมือนกัน ทุกคนคงจําคุณพ่อคุณแม่ 

ของอํานาจได้ใช่ไหม” 

ครูภาษาไทยพูดพลางกวาดตามองคุณครูท่านอ่ืน 

ครูสังคม(ครูสุชาติ) 

“คุณสิทธิ์กับคุณรัตน์ ทําไมเหรอครับครูนงค์” 

ครูศิลปะถามอย่างสงสัย 

ครภูาษาไทย(ครูนงค์) 

“ใช่ ทุกคนต้องจําคุณสิทธิ์กับคุณรัตน์ได้อยู่แล้ว  

ก็เพราะทุกครั้งที่โรงเรียนของเราจัดงาน 

หรือมีพิธีอะไรก็ตาม ท่านทั้งสองก็จะให้ความช่วยเหลือ 
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อยู่ตลอด” 

ครูใหม่ยกมือขอค้านในทันที ก่อนที่ครูภาษาไทยจะพูดจบ ท่ามกลางสีหน้าครุ่นคิดอีกครั้งหนึ่งของ

ครูใหญ่ 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“อันนี้หนูขอค้านค่ะ หนูว่าเรื่องมันเริ่มไปไกลแล้วค่ะ เรื่องที่ครูนงค์กําลังจะพูด 

หนูว่ามันไม่ได้จะเกี่ยวอะไรกับรางวัลนี้เลยค่ะ” 

ครูภาษาไทยก็ไม่รีรอให้ครูใหม่พูดจบเธอก็พูดสวนในทันทีเช่นกัน 

ครูภาษาไทย(ครูนงค์) 

“เกี่ยวสิเพราะถ้าเรื่องของเธอมันเกี่ยว 

เรื่องของฉันก็ต้องเกี่ยวเหมือนกัน” 

ครูศิลปะส่ายหน้าด้วยความเหนื่อยหน่ายอย่างเห็นได้ชัด 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“มันจะเกี่ยวได้ยังไงอ่ะคะ เรื่องนี้เราโฟกัส 

ไปที่รางวัลของเด็กนะคะ หนูว่าเราไม่ควร 

เอาผู้ปกครองของเด็กเข้ามาเกี่ยวค่ะ” 

รองครูใหญ่ยกมือคัดค้านครูใหม่ในทันที 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“ถึงแม้ฉันจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องที่ครูนงค์พูดในครั้งนี้ 

ก็เถอะ แต่ฉันก็รู้สึกประหลาดใจนะ ที่เธอเองก็ไม่เห็นด้วย 
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ทั้งๆท่ีตลอดมา ประเด็นที่เธอเอาขึ้นมาอ้าง 

มันก็เก่ียวข้องกับครอบครัวเด็กเหมือนกันไม่ใช่เหรอ” 

ครูใหม่อ้ึงไปในทันทีเมื่อถูกทางรองครูใหญ่ยิงประเด็นนี้กลับมา เธอค่อยๆรวบรวมสติก่อนที่จะเริ่มพูด

โต้ตอบ 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“แต่ในประเด็นของหนู มันมีความเก่ียวข้องกับการกระทําของเด็กนี่คะ” 

ครูใหม่ตอบด้วยน้ําเสียงที่อ่อยลง รองครูใหญ่ได้ทีเริ่มพูดบีบไล่ครูใหม่อีกครั้ง 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“อ้อเหรอ แล้วมันแตกต่างกันยังไงล่ะไหนเธอลองบอกฉันซิ” 

รองครูใหญ่ซักถามด้วยน้ําเสียงที่เริ่มเหน็บแนม  

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“ต่างกันสิคะ ก็หนูพูดถึงความกตัญํูของเด็ก หนูก็จําเป็นต้อง 

อธิบายว่าเด็กกตัญํูต่อครอบครัวยังไง ไม่เหมือนของครูนงค์นี่คะ 

ที่จู่ๆก็พูดยกบุญคุณของผู้ปกครองเด็กข้ึนมาเฉยเลยอ่ะค่ะ” 

ครูภาษาไทยมีทีท่าท่ีโมโหอย่างเห็นได้ชัด รองครูใหญ่ยังคงโต้กลับครูใหม่ 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“แล้วเธอจะบอกว่าคะแนนความน่าสงสารที่เธอเรียกให้เด็ก 

มันกไ็ม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหม” 

ครูใหม่เริ่มมีทีท่ากระอึกกระอักอย่างเห็นได้ชัด  
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ครูใหม่(ครูนลิน) 

“ไม่เกี่ยวค่ะ เพราะที่หนูพูดไป หนูแค่อยากเสนอให้เอาไป 

พิจารณาเท่านั้นเอง” 

รองครูใหญ่แสยะยิ้ม 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“อ๋อเหรอ เธออยากให้ฉันเอาความน่าสงสารไปพิจารณาว่างั้นเถอะ  

เอ้าพูดงี้ก็เหมือนเธอก็กําลังจะบอกว่า ที่ประชาเหมาะสมกับรางวัลนี้กว่า 

อํานาจก็เพราะเขาน่าสงสารกว่าอย่างนี้น่ะเหรอ” 

ครูใหม่เริ่มมีสีหน้าและน้ําเสียงที่หงุดหงิดจากคําพูดของรองครูใหญ่อย่างเห็นได้ชัด 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“เปล่าค่ะ หนูไม่ได้จะบอกว่า เพราะประชาดูน่าสงสารกว่าอํานาจ  

ประชาเลยสมควรได้รางวัลนี้ แต่หนูมองว่าเด็กทีต้องทําอะไรด้วยตัวเอง 

มาตลอดอย่างประชา น่าจะดูเหมาะสมกว่าเด็กที่มีทุกอย่างอยู่แล้วอย่างอํานาจนี่คะ” 

ครูใหม่พูดด้วยความมั่นใจอย่างชัดถ้อยชัดคํา 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“เอ้าแล้วเธอรู้ได้ไงว่าอํานาจเขาเป็นเด็กที่ไม่ต้องทําอะไรเลย 

เธอคิดว่าที่เขาเรียนเก่งสอบแข่งขันเอาชนะคนอ่ืนได้นี่คือ  

เพราะบ้านเขารวย เขาไม่จําเป็นต้องขยันเรียนใช่ไหม” 
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รองครูใหญ่พูดสวนด้วยความมั่นใจเช่นกัน ครูใหม่มีท่าทีอึกอักท่ีจะตอบเพราะเธอเองก็ไม่ได้รู้เรื่อง

อํานาจเท่าไรเหมือนกัน แต่ด้วยอารมณ์ที่ครุกกรุ่นมานานเธอจึงตัดสินใจตอบอย่างไม่แคร์อะไรแล้ว 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“หนูยอมรับค่ะว่าหนูไม่รู้ เพราะหนูไม่เคยสอนอํานาจ แต่เอาเป็นว่า 

หนูเชื่อของหนูละกัน ว่าประชาเนี่ยแหละต้องเป็นเด็กท่ีดีกว่าอํานาจอย่างแน่นอน” 

ครใูหม่ยังคงยืนยันและยืนกรานกับสิ่งที่เธอคิด แต่นั่นก็ทําให้คนรอบข้างมองเธอแปลกไปในความคิด

เช่นกัน ความเงียบเข้าเกาะกุมโต๊ะประชุมแห่งนี้ชั่วขณะ 

 

Scene 12 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ทะเลาะกันขั้นสุด+ครูใหญ่ตบมือห้ามทัพ) 

รองครูใหญ่ยิ้มข้ึนเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าตัวเองสามารถต้อนครูใหม่จนมุมได้ 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“งั้นฉันขอถามอะไรเธอหน่อย”  

ครูใหม่พยักหน้าให้ถามด้วยสีหน้าที่มุ่งมั่น 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“ค่ะ” 

 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“เด็กท่ีดีในความคิดของเธอเนี่ย มันเป็นยังไงเหรอ?” 

รองครูใหญ่ถามครูใหม่ด้วยคําพูดและสีหน้าที่จริงจัง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“ก็ไม่จําเป็นต้องเรียนเก่ง หรือมีหน้ามีตาอะไรหรอกค่ะ 

ขอแค่เป็นเด็กที่ขยัน ตั้งใจเรียน แล้วก็เป็นคนดีของสังคม แค่นั้นล่ะค่ะ” 

ครูใหม่ก็ตอบรองครูใหญ่ด้วยท่าทีท่ีจริงจังเช่นกัน 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“อ้ือ...แล้วเด็กท่ีดีที่เธอว่ามาเนี่ย สมมติว่าเขาโตขึ้นเรียนจบออกไป 

เธอคิดว่าเขาจะทําอาชีพอะไรล่ะ ถ้าเขาเรียนไม่เก่งเนี่ย” 

รองครูใหญ่กล่าวถามครูใหม่อีกครั้ง 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“ทําไมรองครูใหญ่ถึงพูดอย่างนี้ล่ะคะ” 

ครูใหม่ถามกลับด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวเป็นอย่างมาก 

 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“ฉันก็แค่ลองสมมติถามเธอดู” 

ครูใหม่ตอบกลับด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียว 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“หนูว่ามันไม่เกี่ยวอ่ะค่ะ ว่าจบไปจะทําอาชีพอะไร ต่อให้เขาจบไป 

ทําอาชีพที่คนดูถูก แต่แล้วไงคะ ถ้าอาชีพที่เขาทํามันเป็นอาชีพที่สุจริต 

ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อน ไม่ได้ไปเอาเปรียบใคร แค่นี้มันก็น่าจะพอ 

   ส
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ให้คนเลิกดูถูกได้แล้วนะคะ” 

ครูใหม่ตอบรองครูใหญ่ด้วยสีหน้าจริงจังเช่นกัน แต่วิธีพูดของเธอก็ถึงกับทําให้อีกฝ่ายเกิดอาการฉุน

ตามไปด้วยเช่นกัน 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“นี่!! เธอกําลังหาว่าฉันดูถูกอยู่ใช่ไหม ฉันก็แค่สมมติขึ้นมาเฉยๆ ถามจริงๆเถอะที่เธอพูดๆอยู่เนี่ย 

เธอกล้าแต่งงานกับคนขับสามล้อไหมล่ะ” 

ครูใหม่ถึงกับเกิดอาการอํ้าอ้ึงเพราะไม่นึกว่ารองครูใหญ่จะกล้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมา 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“เธอน่ะเพ่ิงเป็นครูมากี่ปี ฉันน่ะเป็นครูมากี่ปี เรื่องแค่นี้ฉันไม่จําเป็นต้องให้คนอย่างเธอมาสอนหรอก 

และยิ่งอีการแค่แยกว่าเด็กคนไหนมันดีกว่า ทําไมฉันจะแยกไม่ออกฮะ” 

ครูใหม่ถึงกับอ้ึงในสิ่งที่รองครูใหญ่พูดออกมา ปากเธอสั่นด้วยความโมโหจนพูดสวนออกไปโดยไม่ทัน

คิด 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“ก็เป็นซะอย่างนี้ไงคะ!” 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“ทําไม!! เป็นอย่างงี้อะไร เธอพูดมาซิ” 

ครูใหม่อํ้าอ้ึงที่จะตอบ แต่ก็อดรนทนไม่ไหวอยู่ดี 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“ก็เป็นอย่างนี้ไงคะ ถึงไม่มีใครอยากจะพูดอะไร พูดไปยังไงก็ผิดค่ะ” 

รองครูใหญ่ฉุนหนักเพราะเห็นว่าทางครูใหม่กําลังว่าเธออยู่ 

   ส
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รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“นี่!! เธอหาว่าฉันเป็นคนไม่มีเหตุผลเหรอ มันชักจะมากเกินไปแล้วนะ!” 

ไม่ทันที่ทั้งสองคนจะเถียงกันจบก็มีระฆังมาห้ามทัพได้ทันท่วงที เสียงตบโต๊ะให้สติของครูใหญ่ได้ผลที่ดี

เกินคาด ทั้งสองดูสงบสติตัวเองลงด้วยกันทั้งคู่ 

 

Scene 13 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ครูใหญ่ตัดเข้าสู่เรื่องโหวต) 

ครูใหญ่ 

“เอาล่ะๆ ผมว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่า ทั้ง2คนเลยใจเย็นๆ 

เดี๋ยวเรื่องมันจะไม่จบเอาแค่รางวัลเด็กนะ (ครูใหญ่ถอนหายใจ) 

เอางี้ ผมตัดสินใจละ ผมจะใช้การโหวตแทนก็แล้วกัน โอเคไหม 

ครูศิลปะ(ครูจรัญ) 

“ผมว่าดีเลยครับครูใหญ่ เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเถียงกันว่าใครดีกว่าใคร ” 

 

ครูใหญ่ 

“ตกลงไหมครูสิณีครูนลิน?” 

ครูใหญ่เจาะจงถามทั้งสองเป็นพิเศษ 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“ดิฉันยังไงก็ได้อยู่แล้วค่ะ” 

 

   ส
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ครูใหม่(ครูนลิน) 

“ก็เป็นวิธีที่แฟลร์ดีค่ะครูใหญ่” 

ทั้งสองต่างตกลงในข้อเสนอแนะของครูใหญ่เช่นกัน 

ครูใหญ่ 

“อ้ือดี งั้นตกลงเรามาโหวตกันแทนแล้วกัน 

อ่ะเริ่มโหวตที่ครูสิณีก่อนเลยครับ” 

 

Scene 14 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ช่วงโหวต) 

ครูใหญ่ให้สิทธิ์รองครูใหญ่เป็นคนเริ่มนําโหวตเป็นคนแรก 

รองครูใหญ่(ครูสิณี) 

“ดิฉันโหวตให้อํานาจค่ะ ดิฉันยังคงยืนยันว่าอํานาจ 

เป็นเด็กที่เหมาะสม และดีที่สุดในโรงเรียนค่ะ” 

 

ครูใหญ่ 

“อ่ะครูสิณีโหวตให้อํานาจ1เสียงนะ ครูนงค์ล่ะว่ายังไง” 

 

ครูภาษาไทย(ครูนงค์) 

“ดิฉันก็ขอโหวตให้อํานาจเหมือนกันค่ะ” 

ครูภาษาไทยพูดเสร็จก็หันไปยิ้มให้กับรองครูใหญ่  

   ส
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ครูใหญ่ 

“อ้ือเป็นอํานาจ2เสียงนะ (ครูใหญ่มองข้ามครูฝึกสอนไป) 

ครูจรัญล่ะ” 

 

ครูศิลปะ(ครูจรัญ) 

“ผมเหรอครับ ผมขอโหวตให้ประชาแล้วกัน เหตุผลก็ง่ายๆครับ 

ผมชอบเด็กแบบประชา มากกว่าเด็กแบบอํานาจ แค่นั้นเอง” 

ครูศิลปะพูดเสร็จพรางหันไปยิ้มให้กับครูใหม่ ช่วยให้ครูใหม่รวบรวมความม่ันใจได้อีกครั้ง 

ครูใหญ่ 

“โอเคงั้นก็เป็นอํานาจ2เสียง ประชาตามมา1เสียงนะ 

อ่ะครูนลิน” 

 

ครูใหม่(ครูนลิน) 

“หนูโหวตให้ประชาค่ะ หนูยังคงยืนยันค่ะ ว่าประชาคือเด็กที่เหมาะสม 

กับรางวัลนี้ที่สุด” 

ครูใหญ่พยักหน้าเข้าใจ 

ครูใหญ่ 

“อ่ะ ถ้างั้นตอนนี้ คะแนนก็เป็น2ต่อ2แล้วนะ 

ครูสมรว่าไง” 
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ครูพละไม่เสียเวลาในการคิดคําตอบนานนัก 

ครูพละ(ครูสมร) 

“หนูขอโหวตให้ประชาเช่นกันค่ะ...” 

ครูพละพูดพรางหันมายิ้มให้กับครูใหม่ก่อนจะหันไปหาครูภาษาไทย 

 

ครูพละ(ครูสมร) 

“หนูว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับนายประชาอีกแล้วค่ะ” 

รองครูใหญ่และครูภาษาไทยถึงกับสะอึกเพราะไม่คิดว่าครูพละจะดัดหลังพวกเธอด้วยวิธีนี้ รองครูใหญ่

จึงยกมือพูดตัดหน้าครูใหญ่ที่กําลังจะสรุปคะแนนอยู่พอดี 

รองครูใหญ่ 

“ครูใหญ่คะ ดิฉันว่ามันเริ่มจะไม่แฟลร์แล้วอ่ะค่ะ ดูแต่ละคนจะโหวตจากอารมณ์ 

มากกว่าที่จะเป็นเหตุผลอ่ะค่ะ” 

 

ครูศลิปะ(ครูจรัญ) 

“แต่รองครูใหญ่ครับ กติกาก็ต้องเป็นกติกาสิครับ 

โปรดเคารพการตัดสินใจของพวกผมด้วย” 

ครูใหญ่พยักหน้าเห็นด้วยกับครูจรัญ 

ครูใหญ่ 

“อ้ือผมเห็นด้วยกับครูจรัญเขานะ” 

   ส
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รองครูใหญ่ 

“แต่ครูใหญ่คะ?” 

 

ครูใหญ่ 

“ก็เราตกลงกันแล้ว ว่าเราจะใช้วิธีการโหวต มันก็ต้องเป็นไปตามนั้น 

เข้าใจนะครูสิณี” 

คําตอบของครูใหญ่ส่งผลให้รองครูใหญ่มีอาการหน้าเสียในทันที 

 

Scene 15 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (คําตอบของครูใหญ่และการกดดันครูฝึกสอน) 

ครูใหญ่ 

“งั้นสรุปคะแนนตอนนี้อํานาจก็ตามหลังประชาอยู่2ต่อ3เสียงนะ  

โดยยังเหลือฉัน แล้วก็...” 

ครูใหญ่หันไปมองครูฝึกสอนที่กําลังตั้งใจฟ๎งครูใหญ่พูดอยู่ ก่อนที่เธอจะรู้ตัวว่าครูใหญ่กําลังพูดถึงเธอ 

ครูฝึกสอน 

“หนูเหรอคะ” 

ครูใหญ่พยักหน้า 

ครูใหญ่ 

“ใช่ฉันหมายถึงเธอน่ะแหละ ไหนๆเธอก็อยู่ประชุมมาตั้งแต่ต้น 

ข้อมูลรายละเอียด ฉันว่าเธอก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วล่ะ” 

   ส
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ครูใหญ่พูดท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของครูใหม่และฝ๎่งที่เลือกโหวตให้กับประชา 

 

ครูใหม่ 

“แต่ครูใหญ่คะ จูนเขาไม่ใช่คุณครูประจํานะคะ” 

ครูฝึกสอนรีบพยักหน้าเห็นด้วยกับครูใหม่ในทันที 

ครูใหญ่ 

“ไม่เป็นไรหรอกครูนลิน ครูจูนเขาอยู่สอนมาตั้ง3เดือนละ 

ก็น่าจะรู้อะไรเป็นอะไรในโรงเรียนนี้หมดแล้วล่ะ” 

ครูใหม่ไม่กล้าที่จะเถียงคําพูดของครูใหญ่ เธอได้แต่อํ้าอ้ึงรับฟ๎งเพียงอย่างเดียว 

ครูใหญ่ 

“อ่ะ ไม่มีใครมีป๎ญหาอะไรแล้วนะ ฉันจะได้ขอโหวตบ้าง” 

ทุกคนในห้องจําต้องโอเคแบบมึนงง 

ครูใหญ่ 

“คืออย่างนี้ คือเคสนี้เป็นเคสที่ตัดสินใจได้ยากจริงๆ เพราะทั้งคู่ก็ต่างดูเหมาะสมกับรางวัลนี้ 

เหมือนกัน และเพราะว่ามันเหมาะสมเหมือนกันเนี่ยแหละ  

เราจึงจําเป็น ต้องถอยหลังออกมาเพ่ือมามองภาพกว้างๆ โดยภาพที่เรามอง 

เราก็ต้องมองอย่างครอบคลุมทุกอย่างด้วยนะ คุณสมบัติก็สําคัญ การเป็นต้นแบบที่ดีก็สําคัญ 

โดยจากกการประเมิณภาพกว้างที่ฉันมองแล้วเนี่ย มันก็ชี้ไปยังอํานาจ 

ว่าน่าจะเหมาะสมกว่าประชา” 

   ส
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หลังจากครูใหญ่พูดเสร็จฝ่ายของประชาอย่างครูใหม่หรือครูพละก็เกิดอาการล่กลั่กอย่างเห็นได้ชัด 

เพราะก่อนหน้านี้เธอเข้าใจว่าครูใหญ่อยู่ข้างพวกเธอมาโดยตลอด 

ครูใหญ่ 

“อ่ะแล้วเธอล่ะครูจูน ว่ายังไง  

เอ้อ! แต่ก่อนอ่ืน เอาอย่างงี้ละกันครูจูน ครูจูนไม่ต้องไปสนใจนะว่าฉันหรือคนอื่นจะเลือกใคร  

เอาเป็นว่าให้เธอเลือกจากความคิดเธอเองแล้วกัน  

ว่าเด็กคนไหน ถึงจะเหมาะสม กับรางวัลเด็กดีนี้ที่สุดสําหรับเธอ” 

ครูศิลปะขออนุญาตยกมือถามด้วยความสงสัย ครูใหญ่พยักหน้าตกลง 

ครูศิลปะ(ครูจรัญ) 

“เอ่อครูใหญ่ครับ ไหนๆคะแนนมันก็ออกมาเสมอกันแล้ว และก็ไม่ต้องให้ครูจูน 

เขาหนักใจ ทําไมเราไม่แบ่งรางวัลให้เด็กท้ังสองไปเลยล่ะครับ” 

 

Scene 16 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ครูใหญ่อธิบายเหตุผลของรางวัล+กดดันให้ครูฝึกสอน

ตัดสินใจอีกครั้ง+ครูฝึกสอนปิดสมุดตัดสินใจตอบ) 

ครูใหญ่ 

“ทํางั้นไม่ได้หรอกครูจรัญ เพราะฉันสั่งทําโล่ห์เฉพาะ 

รางวัลนี้ไปแค่อันเดียว และอีกอย่างถ้าเราเพ่ิมรางวัล  

รางวัลนี้มันก็จะดูไม่พิเศษสิถูกไหม” 

ครูฝึกสอนกลับมามีสีหน้ากดดันอีกครั้งทั้งจากตนเอง และคุณครูท่านอื่นๆโดยเฉพาะทางครูใหม่ท่ีส่ง

สายตาขอความเห็นใจมาให้เธออยู่ตลอดเวลา ครูฝึกสอนเธอยังคงมองสมุดสลับกับมองสีหน้าของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 

 

คุณครูท่านอื่นโดยรอบด้วยอาการที่เกร็งอย่างเห็นได้ชัด เธอเห็นครูศิลปะที่ยิ้มอย่างใจดีให้เธอ เธอเห็น

สายตากดดันของทางฝ๎่งรองครูใหญ่และครูภาษาไทยที่ยังคงจ้องกดดันเธอ เธอเห็นมาดของครูใหญ่ที่มี

ท่าทางที่ดูเกรงขามคอยกดดันเธอด้วยรอยยิ้มที่ไม่ค่อยธรรมชาติของเขา 

ครูใหญ่ 

“อ่ะตกลงว่ายังไง เธอคิดได้หรือยังว่าจะเลือกใคร” 

จู่ๆครูใหญ่ก็พูดถามเธอขึ้นมาอีกครั้ง ความกดดันจากทุกฝ่ายเกินกว่าที่นักศึกษาฝึกงานตัวเล็กๆอย่าง

เธอจะรับได้ เวลานี้สมุดจดข้อมูลคงไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเธอนัก เธอตัดสินใจปิดมันลงด้วยอาการ

กระอึกกระอักที่เกิดขึ้นมาเนิ่นนาน เธอเริ่มกวาดตามองหน้าทุกคนโดยรอบอีกครั้ง ก่อนที่เธอจะ

ตัดสินใจตอบ 

ครูฝึกสอน(ครูจูน) 

“…” 

ตัด//จบ 
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ขั้นตอนก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) 

1. เลือกนักแสดง (Casting) 

1. นายชัยศักดิ์ ยอดสินธ์ อายุ 63 ปี 

 

รูปที่ 4-1 ภาพประกอบนักแสดงผู้รับบทครูใหญ่ 

 
รับบทครูใหญ่  
บุคลิก : เป็นคนมาดสุภาพ มีบุคลิกมาดขรึม เป็นคนที่มีอํานาจและความเป็นผู้นําสูง ดู
น่าเกรงขามและมีเหตุผล 
เหตุผลในการเลือก : ลุงเหน่งเป็นคนที่มีบุคลิกมาดผู้นํา การพูดการจาดูน่าเกรงขาม ซึ่งก็
ตรงกับบุคลิกของครูใหญ่ที่เป็นคนนิ่งๆแต่เวลาจะพูดที ทุกคนก็ต้องหันมาฟ๎ง  
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2. นางวิรัช ชุมสาย ณ. อยุธยา อายุ 68 ปี 

 

รูปที่ 4-2 ภาพประกอบนักแสดงผู้รับบทรองครูใหญ่ 
 

รับบทครูสิณี(รองครูใหญ)่ 
บุคลิก : เป็นครูชั้นผู้ใหญ่ บุคลิกเป็นผู้หญิงมั่นใจและเชื่อมั่นในความคิดตัวเองสูง  
เป็นคนมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับหน้าที่ของตนเอง 
เหตุผลในการเลือก : ป้ารัตน์เป็นคนที่มีนิสัยตรงๆ กล้าคิดกล้าพูด แล้วด้วยความที่เป็น
ครูเก่าด้วยผู้จัดทําจึงเล็งเห็นว่าป้ารัตน์ดูเหมาะสมกับบทนี้ ด้วยความที่แกเป็นคนหน้าตา
ดุรวมถึงวิธีการพูดที่ตรงไปตรงมานั่นเอง 
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3. นางสาวฉันทชา อดิลักษณ์ อายุ 21 ปี 

 

รูปที่ 4-3 ภาพนักแสดงผู้รับบทครูนลิน(ครูใหม่) 
 

รับบทครูนลิน(ครูใหม)่ 
บุคลิก : เป็นครูที่เพ่ิงเข้ามาอยู่ใหม่ได้ไม่ก่ีปี เป็นคนที่มีความคิดนอกกรอบเป็นคน 
มีเหตุผล กล้าโต้เถียง กล้าโต้แย้งในเวลาตัวเองเห็นต่าง 
เหตุผลในการเลือก : น้ําเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกของการเป็นผู้หญิงเก่งในยุคใหม่อย่าง
ครบถ้วน ทั้งความสามารถการเป็นพิธีกรและการแสดงหนัง ทางผู้จัดทําจึงได้เล็งให้น้ํามา
รับบทตัวละครตัวนี้มาตั้งแต่ต้น เพราะมีความตรงกับคาแรกเตอร์ตัวละครและเหมาะสม
ในความคิดของผู้จัดทําทุกประการ 
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4. นางสาวเจกีตาน์ อายุวัฒนะ อายุ 21 ปี 

 

รูปที่ 4-4 ภาพประกอบนักแสดงผู้รับบทครูจูน(ครูฝึกสอน) 
 

รับบทครูจูน(ครูฝึกสอน) 
บุคลิก : เป็นน.ศ.ฝึกงานที่เริ่มเข้ามาฝึกได้ไม่นาน หน้าที่ส่วนใหญ่คือเป็นผู้รับฟ๎ง ที่ไม่มี
สิทธิ์ไม่มีเสียงเท่าไรนัก 
เหตุผลในการเลือก : เจนนี่เป็นผู้หญิงที่มีความสดใสร่าเริง ที่สําคัญคือยังดูมีความเป็น
เด็กอยู่ตลอด แล้วยิ่งบวกกับกิริยาท่าทางที่เรียบร้อยแล้ว เจนนี่จึงดูเหมาะสมเป็นอย่าง
มากกับบทครูฝึกสอนในความคิดเห็นของผู้จัดทํา 
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5. นางสาวชนกร หยกเทพ อายุ 45 ปี 

 

รูปที่ 4-5 ภาพประกอบนักแสดงผู้รับบทครูสมร(ครูพละ) 
 

รับบทครูสมร(ครูพละ) 
บุคลิก : เป็นครูผู้หญิงที่มีอารมณ์ดีอยู่เกือบตลอดเวลา ชอบเด็กที่เก่งกีฬามากกว่าเด็กที่
เรียนเก่ง 
เหตุผลในการเลือก : น้านกเป็นคนที่มีความร่าเริงสูง เป็นคนไม่ค่อยเครียด แล้วด้วย
บุคลิกของแกที่เป็นคนร่าเริงอยู่ตลอดเวลา ผู้จัดทําเลยเล็งเห็นว่าอารมณ์ในส่วนนี้
สามารถไปสร้างสีสันให้ตัวละครตัวอ่ืนได้ ผนวกกับการที่น้านกอยากที่จะเป็นนักแสดงอยู่
แล้ว ผู้จัดทําจึงไม่ลังเลที่จะเลือกน้านกมารับบทนี้เลยนั่นเอง 
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6. นางบุญเรือน คงอุดหนุน อายุ 70 ปี 

 

รูปที่ 4-6 ภาพประกอบนักแสดงผู้รับบทครูนงค์(ครูภาษาไทย) 
 

รับบทครูนงค์(ภาษาไทย) 
บุคลิก : เป็นครูในแบบค่านิยมสมัยเก่า เช่น เชื่อว่าเด็กที่ดี ต้องเป็นเด็กที่เรียนเก่ง (เป็น
คนคอยช่วยเสริมความคิดรองครูใหญ่อยู่ตลอด)  
เหตุผลในการเลือก : ป้าแขกเคยเป็นครูสอนเด็กประถมมาก่อน การพูดการจาของป้า

แขกจะเหมือนคนสมัยก่อน คือพูดช้าเนิบๆเหมาะกับบทครูภาษาไทยที่ต้องดูเป็นครู

หัวโบราณเชื่อมั่นในความคิดสมัยเก่า ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทําจึงเลือกป้าแขกมารับบทนี้อย่าง

ไม่ต้องสงสัย 
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7.นายหิรัญ วิมุกตานนท์ อายุ 68 ปี 

 

รูปที่ 4-7 ภาพประกอบนักแสดงผู้รับบทครูจรัญ(ครูศิลปะ) 

 

รับบทครูจรัญ(ครูศิลปะ) 
บุคลิก : เป็นคนสุขุมผู้มีมุมมองในเรื่องที่ว่าพ้ืนฐานการใช้ชีวิตนั้นสําคัญกว่าพ้ืนฐานทาง
สังคม 
เหตุผลในการเลือก :  ลุงหมูเป็นดีเจวิทยุของหมู่บ้าน ด้วยความที่แกเป็นคนพูดเก่ง 
น้ําเสียงของแกดูน่าฟ๎ง ผู้จัดทําจึงเลือกแกมาลองทดสอบบทนี้ ผลปรากฏว่าลุงหมู
สามารถแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติ ผู้จัดทําจึงตัดสินใจเลือกให้ลุงหมูรับบทนี้ในทันที
นั่นเอง 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64 

 

2. สถานที่ถ่ายท า (Location) 

จากบทภาพยนตร์สั้นเรื่อง ประโยคบอกเล่า เรื่องราวที่เกิดข้ึนนั้นเกิดขึ้นภายในห้องสมุด
ของโรงเรียน ด้วยความตั้งใจของผู้จัดทําที่อยากได้สถานที่ปิดและปล่อยให้บทสนทนาในเรื่องเป็นตัว
ขับเคลื่อนคนดูแทน 

2.1. สนามเด็กเล่น 

 

รูปที่ 4-8 ภาพประกอบสถานที่ถ่ายทําสนามเด็กเล่น 

  -เป็นสถานที่ท่ีใช้ในฉากเปิดของภาพยนตร์ ด้วยทางผู้จัดทําอยากนําเสนอพ้ืนที่ของ
เด็กๆที่ผู้ใหญ่กําลังจะเข้าไปก้าวก่ายพ้ืนที่นี้ในลําดับของฉากต่อไป 
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2.2. ห้องสมุดของโรงเรียน 

 

รูปที่ 4-9 ภาพประกอบสถานที่ถ่ายทําห้องสมุดของโรงเรียน 

-เป็นสถานที่หลักของภาพยนตร์เรื่องนี้ ด้วยความที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเล็ก
ทางเหล่าคณะครูจึงต้องใช้ห้องสมุดเป็นที่ประชุม ประกอบกับภายในห้องสมุดมีสิ่งของหลากหลายที่
สามารถหยิบจับมาเป็นองค์ประกอบภาพส่งเสริมการถ่ายทําได้ 

3. อุปกรณ์ประกอบฉาก (Props) 

3.1. ไอโฟนของครูจูน  

 

รูปที่ 4-10 ภาพประกอบไอโฟนของครูจูน 

   ส
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-เนื่องจากครูจูนเป็นครูใหม่ที่เพ่ิงจบมาได้ไม่นาน เลยอยากให้เห็นถึงความทันสมัย
ในตัวละครตัวนี้ จึงเลือกหยิบใช้ไอโฟนเข้ามาประกอบฉากและใช้รูปที่อยู่ข้างในบอกบุคลิกลักษณะ
ของครูจูนด้วยเช่นกัน 

3.2 หนังสือพิมพ์ของครูศิลปะ 

 

รูปที่ 4-11 ภาพประกอบหนังสือพิมพ์ของครูศิลปะ 

-เป็นหนังสือพิมพ์ประจําวันธรรมดาที่พาดหัวข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองใน
ป๎จจุบัน  

3.3 หนังสือชื่อ ผมจะเป็นคนดี ของวิกรม กรมดิษฐ์  

 

รูปที่ 4-12 ภาพประกอบหนังสืออ่านเล่นของครูภาษาไทย ชื่อหนังสือว่า ผมจะเป็นคนดี 

-เป็นหนังสือที่ครูภาษาไทยใช้อ่านเล่นในเวลาว่าง และใช้เป็นตัวเกริ่นเล่าเรื่องว่า
หนังกําลังตั้งคําถามถึงการเป็นคนที่ดีอยู่ ว่าต้องเป็นอย่างไรกันแน่ 
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5. ตารางการท างาน (Breakdown) 
 
คิวที่ 1 สถานที่ถ่ายท า: ห้องสมุดโรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 
 
ตาราง 4-13 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 

เวลา ฉาก D/N INT/EXT CAST รายละเอียด REMARK 

09:15 2 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ , 
ครูใหญ่ , รอง
ครูใหญ ่

ครูพละนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ ,    ครูใหม่นั่งเล่น
ไอโฟนและครภูาษาไทยนั่งอ่านหนังสือผมจะเปน็
คนดี ครูพละกับครูฝึกสอนตามเข้ามาประชุมทีหลัง 
ครูใหญ่กับรองครูใหญ่เดินเข้าประชุมเปน็สองคน
สุดท้าย 

ไอโฟน, 
หนังสือพิมพ์, 
หนังสือผมจะ

เป็นคนด,ี 
สมุดพกของรอง

ครูใหญ ่

10:45 3 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ , 
ครูใหญ่ , รอง
ครูใหญ ่

รองครูใหญ่พูดแจกแจงรายละเอียดรางวัลเด็กดี  

11:30 พักทานข้าว 
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คิวที่ 1 สถานที่ถ่ายท า: ห้องสมุดโรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 
 
ตาราง 4-13 แสดงการวางแผนการถ่ายท า (ต่อ) 

เวลา ฉาก D/N INT/EXT CAST รายละเอียด REMARK 

12:30 4 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ , 
ครูใหญ่ , รอง
ครูใหญ ่

ช่วงแต่ละคนเสนอรายชื่อเด็ก  

17:30 5 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ , 
ครูใหญ่ , รอง
ครูใหญ ่

ครูภาษาไทยแย้งไม่เหน็ด้วยกับครูใหม่ที่เสนอ
ประชาขึ้นมา 

 

18:30 เลิกกอง 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิวที่ 2 สถานที่ถ่ายท า: ห้องสมุดโรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 
 
ตาราง 4-14 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 

เวลา ฉาก D/N INT/EXT CAST รายละเอียด REMARK 

09:15 6 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ , 
ครูใหญ่ , รอง
ครูใหญ ่

รองครูใหญ่และครูภาษาไทยแสดงความคิดเห็นวา่
ไม่เห็นด้วยที่ครูใหม่เสนอประชาขึ้นมา เกิดการ
โต้เถียงกันเกิดข้ึน 

ไอโฟน, 
หนังสือพิมพ์, 
หนังสือผมจะ

เป็นคนด,ี 
สมุดพกของรอง

ครูใหญ ่
11:30 พักทานข้าว 

12:30 7 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ , 
ครูใหญ่ , รอง
ครูใหญ ่

ครูใหญ่ท าการสรุปรายชื่อเด็กที่ถูกเสนอมาทั้งหมด  

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิวที่ 2 สถานที่ถ่ายท า: ห้องสมุดโรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 
 
ตาราง 4-14 แสดงการวางแผนการถ่ายท า (ต่อ) 

เวลา ฉาก D/N INT/EXT CAST รายละเอียด REMARK 

13:30 8 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ , 
ครูใหญ่ , รอง
ครูใหญ ่

ครูภาษาไทยขอให้ตัดอาทิตย์เด็กเล่นกีฬาเก่งออก 
เกิดการโต้เถียงกันระหว่างครภูาษาไทยครูพละ
และรองรองครูใหญ ่

 

17:00 9 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ , 
ครูใหญ่ , รอง
ครูใหญ ่

อาทิตย์โดนตัดรายชื่อออกจากการลงคะแนน
ยินยอมของคนท้ังห้อง ครูพละท าอะไรไม่ได้
นอกจากก้มหน้ารบัฟัง 

 

18.30 เลิกกอง 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิวที่ 3 สถานที่ถ่ายท า: ห้องสมุดโรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 
 
ตาราง 4-15 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 

เวลา ฉาก D/N INT/EXT CAST รายละเอียด REMARK 

09:15 9 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ , 
ครูใหญ่ , รอง
ครูใหญ ่

ถ่ายเก็บตกSc.9ต่อจากครั้งทีแ่ล้ว 

ไอโฟน, 
หนังสือพิมพ์, 
หนังสือผมจะ

เป็นคนด,ี 
สมุดพกของรอง

ครูใหญ ่

10:30 10 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ , 
ครูใหญ่ , รอง
ครูใหญ ่

ครูใหม่ได้โอกาสเรียกคะแนนให้ประชา แตร่อง
ครูใหญ่มาพูดขัดซะก่อน 

 

11.30 พักทานข้าว 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิวที่ 3 สถานที่ถ่ายท า: ห้องสมุดโรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 
 
ตาราง 4-15 แสดงการวางแผนการถ่ายท า (ต่อ) 

เวลา ฉาก D/N INT/EXT CAST รายละเอียด REMARK 

12:30 10 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ , 
ครูใหญ่ รองครูใหญ ่

ถ่ายSc.10 ต่อ 

ไอโฟน, 
หนังสือพิมพ์, 
หนังสือผมจะ

เป็นคนด,ี 
สมุดพกของรอง

ครูใหญ ่

13:30 11 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ , 
ครูใหญ่  รองครูใหญ ่

ครูภาษาไทยจุดชนวนโดยการยกเอาพ่อแม่ของ
อ านาจขึ้นมาอ้าง ส่งผลให้ครูใหม่ไม่พอใจ ก่อนที่
รองครูใหญ่จะมาตอบโต้ ทั้งคูโ่ต้เถียงกัน 

 

17:30 12 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ
ครูใหญ่ รองครูใหญ ่

รองครูใหญ่กับครูใหม่โต้เถียงกันรุนแรงขึ้น รอง
ครูใหญ่เอาอายุการท างานขึ้นมาข่ม (ทะเลาะกัน
ขั้นรุนแรง) 

 

18.30 เลิกกอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิวที่ 4 สถานที่ถ่ายท า: ห้องสมุดโรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 
 
ตาราง 4-16 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 

เวลา ฉาก D/N INT/EXT CAST รายละเอียด REMARK 

09:15 12 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ , 
ครูใหญ่ , รอง
ครูใหญ ่

ถ่ายเก็บตกSc.12ต่อจากครั้งที่แล้ว 

ไอโฟน, 
หนังสือพิมพ์, 
หนังสือผมจะ

เป็นคนด,ี 
สมุดพกของรอง

ครูใหญ ่
11:30 พักทานข้าว 

12:30 13 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ , 
ครูใหญ่ , รอง
ครูใหญ ่

ครูใหญ่ท าการยุติการโต้เถียงแล้วเสนอให้มีการ
โหวตแทน 

 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิวที่ 4 สถานที่ถ่ายท า: ห้องสมุดโรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 
 
ตาราง 4-16 แสดงการวางแผนการถ่ายท า (ต่อ) 

เวลา ฉาก D/N INT/EXT CAST รายละเอียด REMARK 

14:30 14 D INT 

ครูใหม ่ครูศิลปะ ครู
ภาษาไทย ครู
ฝึกสอน ครูพละ
ครูใหญ่ , รอง
ครูใหญ ่

แต่ละคนท าการโหวต ครูพละดัดหลังรองครูใหญ่
และครูภาษาไทยดว้ยการโหวตให้ประชา ก่อนที่
ครูใหญ่จะเป็นคนชว่ยโหวตอ านาจให้คะแนน
กลับมาเท่ากันที่3ต่อ3 ครใูหญจ่ึงบังคับให้ครู
ฝึกสอนต้องท าการโหวตด้วยเช่นกัน 

 

18:30 เลิกกอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คิวที่ 5 สถานที่ถ่ายท า: ห้องสมุดโรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ , สนามเด็กเล่นโรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 
 
ตาราง 4-17 แสดงการวางแผนการถ่ายท า 

เวลา ฉาก D/N INT/EXT CAST รายละเอียด REMARK 

09:15 15 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ , 
ครูใหญ่ , รอง
ครูใหญ ่

ฉากจบของเรื่อง ครฝูึกสอนก าลังฝืนตัดสนิใจว่าจะ
โหวตให้ใคร ผ่านสายตากดดันจากทุกคนในห้อง  

ไอโฟน, 
หนังสือพิมพ์, 
หนังสือผมจะ

เป็นคนด,ี 
สมุดพกของรอง

ครูใหญ ่
11:30 พักทานข้าว 

12:30 15 D INT 

ครูใหม่ , ครูศิลปะ , 
ครูภาษาไทย , ครู
ฝึกสอน , ครูพละ , 
ครูใหญ่ , รอง
ครูใหญ ่

ถ่ายเก็บตกSc.15 ต่อ  

16.00 1 D INT - ถ่ายเก็บฟุตเทจสนามเด็กเลน่ช่วงเวลาเย็น  
18.00 เลิกกอง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่  5 

การผลิตชิ้นงาน 
 

จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎี คัดเลือกแนวคิดน ามาเขียนบทภาพยนตร์ และผ่าน
กระบวนการก่อนการผลิตภาพยนตร์ (Pre-Production) มาแล้ว น ามาสู่กระบวนการผลิตภาพยนตร์
เรื่อง ประโยคบอกเล่า ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละฉากดังต่อไปนี้ 
 

ฉากที่ 1 (Montage) ภายนอก / ตอนเย็น / สนามเด็กเล่น 

 

ภาพที ่5-1 ฉากในสนามเด็กเล่น 

ฉากเปิดเรื่องของหนังเรื่องนี้จะใช้วิธีการล าดับภาพของเครื่องเล่นต่างๆของสนามเด็กเล่น 
เพ่ือพูดถึงตัวละครหลักที่ก าลังจะถูกพูดถึงตลอดทั้งเรื่อง ในอีกทางหนึ่งผู้จัดท าก็อยากจะสื่อถึงพ้ืนที่
ของเด็กๆที่ก าลังถูกรุกรานจากผู้ใหญ่ในฉากห้องสมุดต่อมานั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 2 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ครูใหญ่เข้าห้องประชุมทักทายครูฝึกสอน) 

 

ภาพที ่5-2 ฉากเปิดตัวแนะน าตัวละครแต่ละตัว 

ฉากนี้เป็นฉากเปิดตัวแนะน าตัวละครต่างๆในเรื่องแบบคร่าวๆ และพาผู้ชมเข้าสู่ห้อง
ประชุมแห่งนี้ด้วย ฉากนี้เปิดด้วยภาพข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่ครูจรัญผู้ซึ่งเป็นครูศิลปะก าลังนั่ง
อ่านอยู่โดยเนื้อข่าวได้กล่าวถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนั่นเอง ภาพล าดับต่อมาคือการให้ครูใหม่
เล่นเฟสบุคในไอโฟนเพ่ือบอกถึงความเป็นคนยุคใหม่ รวมถึงการให้ครูใหม่ชวนครูฝึกสอนกลับบ้าน
หลังประชุมเสร็จเพ่ือเป็นการบ่งบอกว่าทั้งสองคนนี้มีความสนิทสนมกัน ส่วนการให้ครูใหญ่และรอง
ครูใหญ่เดินเข้าห้องประชุมมาด้วยกันเพื่อบอกถึงการท างานร่วมกันของคนทั้งคู่อีกด้วย 

 
ฉากที่ 3 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (รองครูใหญ่แจกแจงรายละเอียด) 

 

ภาพที ่5-3 ฉากอธิบายรางวัลเด็กดีประจ าโรงเรียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากนี้เป็นฉากที่ใช้อธิบายรายละเอียดหัวข้อการประชุมให้ผู้ชมรับทราบผ่านการอธิบาย
โดยค าพูดของรองครูใหญ่ ที่อธิบายถึงที่มาที่ไปของรางวัลเด็กดีนี้ และเชิญชวนให้ครูแต่ละคนเสนอ
รายชื่อเด็กท่ีคิดว่าเหมาะสมข้ึนมา ผู้จัดท าเลือกใช้การถ่ายขนาดใกล้เพ่ือให้ผู้ชมได้ส ารวจตัวละครตัวนี้ 
 
ฉากที่ 4 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (เสนอชื่อเด็กพร้อมอธิบายเหตุผล) 

 

ภาพที ่5-4 ฉากครูใหม่ยกมือขอเสนอชื่อเด็ก 

ฉากในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ครูใหญ่เปิดโอกาสให้ครูแต่ละคนเสนอรายชื่อเด็กของตนขึ้นมา 
ผู้จัดท ายังคงใช้ภาพขนาดใกล้ในการให้ตัวละครแต่ละตัวอธิบายคุณสมบัติของเด็กตัวเองให้ผู้ชมรับฟัง
โดยรองครูใหญ่เป็นคนแรกที่ใช้สิทธิ์เสนอชื่อด.ช.อ านาจเด็กเรียนเก่งประจ าโรงเรียนโดยผ่านการเห็น
ด้วยจากครูภาษาไทย ครูพละก็เสนอเด็กกีฬาของตนเองด.ช.อาทิตย์ ส่วนครูใหม่เห็นต่างเลยเสนอด.ช.
ประชา ผู้ซึ่งไม่มีอะไรโดดเด่นนอกจากความกตัญญูที่ถูกชูเป็นจุดเด่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉากที่ 5 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (เปิดประเด็นการโต้เถียง) 

 

ภาพที ่5-5 ฉากครูภาษาไทยแสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับครูใหม่ 

ฉากนี้เป็นเหตุการณ์ที่ครูภาษาไทยมองต่างเรื่องประชา ฉากนี้เสนอให้เห็นค่านิยมในตัว
ครูภาษาไทยที่มองว่าเด็กดีในความคิดของเธอก็คือเด็กท่ีเรียนเก่ง ผู้จัดท าเลือกใช้ภาพแคบในการถ่าย
ตัวละครเช่นเดิม   

 
ฉากที่ 6 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (เริ่มจิกกัดด้วยเหตุผลของทั้งสองฝั่ง) 

 

ภาพที ่5-6 ฉากครใูหม่รับฟังเหตุผลของรองครูใหญ่ 

เป็นเหตุการณ์ที่เริ่มเปิดประเด็นความเห็นต่างในเมื่อรองครูใหญ่และครูภาษาไทยเชื่อ
เหมือนกันว่าเด็กที่ดีต้องเป็นเด็กที่เรียนเก่ง แต่ครูใหม่กลับเห็นว่าเด็กที่ดีก็ต้องเป็นเด็กที่ท าความดีสิถึง
จะถูก เลยเกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้นผ่านการให้ความเห็นของแต่ละฝ่าย โดยฉากนี้เป็นฉากที่เผย
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ค่านิยมความเชื่อเก่ียวกับเรื่องการเป็นคนดีของแต่ละคนออกมา ซึ่งผู้จัดท าใช้วิธีการล าดับภาพของตัว
ละครให้มีความรู้สึกว่าก าลังเถียงกันไปมา มุมกล้องเน้นภาพแคบระดับกลาง (MCU) กับการถ่ายผ่าน
ไหล่ของตัวละคร เพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาว่ามีการโต้เถียงกันเกิดข้ึน 
 
ฉากที ่7 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ผ่อนคลายก่อนเข้าสู่ช่วงส าคัญ) 

 

ภาพที ่5-7 ฉากครูใหญ่ท าการสรุปชื่อเด็กท่ีมีชื่อลุ้นรางวัล 

ในฉากนี้เป็นฉากท่ีครูใหญ่ท าการสรุปรายชื่อเด็กทั้งสามที่ถูกเสนอขึ้นมา โดยครูจรัญเป็น
คนที่ของดใช้สิทธิ์การเสนอเด็ก เพราะมองว่าสามคนที่เสนอมานั้นเพียงพอแล้วนั่นเอง ผู้จัดท ายังคงใช้
การถ่ายภาพแคบระดับกลาง(MCU) เพ่ือให้คนดูได้พิจารณาและฟังความเห็นของตัวละครนี้เสมือน
เป็นตัวละครที่รับฟังอยู่นั่นเอง 
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ฉากที่ 8 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ด.ช.อาทิตย์โดนตัดทิ้ง) 

 

ภาพที ่5-8 ฉากครูพละโดนกดดัน 

เป็นฉากท่ี ด.ช.อาทิตย์ของฝั่งครูพละโดนตัดทิ้งผ่านการบีบบังคับของรองครูใหญ่และครู
สังคมที่มองว่าเด็กที่เคยท าผิดไม่สมควรได้รับรางวัลเด็กดีนี้ ซึ่งครูพละก็ได้แต่จ ายอมในเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น เพราะทุกคนในห้องก็ต่างเห็นด้วยกับเรื่องที่รองครูใหญ่ท า  ในฉากนี้ผู้จัดท ามีการจัด
องค์ประกอบภาพในการถ่ายครูพละที่ก าลังโดนรุม โดยให้ตัวละครครูพละอยู่กลางเฟรมโดยมีไหล่ของ
ครูภาษาไทยและรองครูใหญ่เป็นโฟร์กราวน์ 
 
ฉากที่ 9 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ครูใหม่มีโอกาสแจกแจงข้อมูลเด็ก) 

 

ภาพที ่5-9 ฉากครูใหม่ได้โอกาสพูดชักจูงให้ครูท่านอ่ืนหันมาสนใจประชา 
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หลังจากที่อาทิตย์ถูกตัดรายชื่อออกไปแล้ว ในตอนนี้ก็จะเหลือเพียงประชาแล้วก็อ านาจ
ที่ยังคงมีชื่อลุ้นรางวัลอยู่ ฉากนี้จึงเป็นฉากที่รองครูใหญ่เปิดโอกาสให้ครูใหม่ได้แจกแจงข้อมูลของเด็ก
เพ่ิมเติมอีกครั้ง ผู้จัดท ายังคงเน้นการถ่ายภาพแคบเสมือนให้ตัวละครก าลังบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมฟัง
อยู่นั่นเอง 
 
ฉากที่ 10 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (แนวร่วมเผยตัว) 

 

ภาพที ่5-10 ฉากครูศิลปะพยายามช่วยเสริมความคิดของครูใหม่ 

หลังจากการให้ข้อมูลประชาเพ่ิมเติม ครูใหม่ก็ยังไม่วายโดนรองครูใหญ่ไม่เห็นด้วย 
เพราะเหตุผลใหม่ที่ครูใหม่เสนอเข้ามากลับเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรางวัลเด็กดี ฉากนี้เป็นฉากที่เริ่ม
เปิดเผยแนวคิดของครูใหม่รวมถึงครูศิลปะที่คิดเห็นต่อตัวประชาและอ านาจว่าประชาควรได้รางวัลนี้
มากกว่า เพราะเขาดูน่าสงสารกว่าอ านาจนั่นเอง ฉากนี้ผู้จัดท าก็ยังคงใช้ภาพแคบให้เห็นสายตาและ
ความคิดของตัวละครได้ง่ายขึ้น  
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ฉากที่ 11 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ช่วงรองครูใหญ่แก้เกม) 

 

ภาพที ่5-11 ฉากครูใหม่โต้เถียงกับรองครูใหญ่ 

ฉากนี้เป็นฉากที่ครูใหม่โดนรองครูใหญ่กดดันอย่างหนัก จากการมีเหตุมีผลของเธอใน

ตอนแรกมาในตอนนี้เธอกลับไร้ซึ่งเหตุและผล จนถึงขนาดเอ่ยว่าประชาดีกว่าอ านาจเพียงเพราะเธอ

เชื่ออย่างนั้น โดยฉากนี้จึงเป็นฉากที่เผยความเป็นจริงให้ผู้ชมรู้ว่าจริงๆแล้วตัวของครูใหม่ก็ไม่ได้มีเหตุ

และผลมากนักในการโต้เถียงในประเด็นนี้ ผิดกลับรองครูใหญ่ด้วยซ้ าที่ถึงแม้จะมีค่านิยมที่โบราณแต่

เธอก็เข้าใจหลักเหตุและผลได้ดีกว่าครูใหม่ในตอนนี้ ฉากนี้ผู้จัดท าเลือกที่จะใช้การถ่ายโคลสอัพไปที่ตัว

ละครของครูใหม่เพ่ือให้เห็นสภาวะที่กดดัน ส่วนตัวละครของรองครูใหญ่ผู้จัดท าเลือกใช้ภาพที่กว้าง

กว่าเพื่อให้เห็นความแตกต่างทางด้านอารมณ์ 
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ฉากที่ 12 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (โต้เถียงกันอย่างรุนแรง)  

 

ภาพที ่5-12 ฉากรองครูใหญ่โต้เถียงกับครูใหม่อย่างรุนแรง 

ในเมื่อไร้ซึ่งเหตุและผลไปแล้วทั้งสองฝ่ายจึงเริ่มปะทะโต้เถียงกันหนักขึ้น ด้วยอารมณ์ที่
พุ่งขึ้นสูงของครูใหม่ท าให้เธอระงับบางค าพูดไว้ไม่อยู่จนท าให้ฝ่ายของรองครูใหญ่ที่เป็นคนพูดจาแรง
และห้วนอยู่แล้วเกิดอารมณ์โมโหเป็นอย่างมาก การอ้างอายุและประสบการณ์ของรองครูใหญ่ถูก
น ามาใช้เพื่อบอกอีกฝ่ายว่าฉันเป็นฝ่ายถูกและเธอเป็นฝ่ายผิด ฉากนี้เป็นฉากส าคัญของเรื่องเพราะเป็น
ฉากที่เกิดการแตกหักของทั้งสองฝ่ายจนแต่ละฝ่ายแทบไม่ได้สนใจแล้ว ว่าพวกเธอก าลังพูดถึงรางวัล
เด็กดีของเด็กอยู่ จนครูใหญ่ต้องมาห้ามทัพด้วยการสั่งหยุดการโต้เถียง ฉากนี้ผู้จัดท าอยากแสดงให้
เห็นถึงความไร้ตรรกะและเหตุผลของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจนในเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่คิดที่จะยอมรับความ
คิดเห็นของอีกฝ่ายอยู่แล้ว การแตกหักก็เป็นวิธีง่ายที่คนในปัจจุบันเลือกใช้กันนั่นเอง  ฉากนี้ผู้จัดท า
เน้นการถ่ายภาพระดับกลางไปถึงใกล้เพ่ือไต่ระดับอารมณ์ของหนังผ่านการตัดสลับภาพที่เร็วขึ้น จาก
การโต้เถียงกันไปมา 
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ฉากที่ 13 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ครูใหญ่ตัดเข้าสู่เรื่องโหวต) 

 

ภาพที ่5-13 ฉากครูใหญ่ท าการยุติการโต้เถียง 

เป็นฉากต่อเนื่องจากการห้ามทัพของครูใหญ่ ทั้งครูใหม่และรองครูใหญ่เริ่มมีอารมณ์ที่
เย็นลง ครูใหญ่จึงเสนอให้มีการโหวตขึ้นแทนการโต้เถียงที่ดูจะไม่เกิดประโยชน์อะไรในเวลานี้  ฉากนี้
เน้นให้ครูใหญ่ดูมีอ านาจขึ้นผู้จัดท าจึงใช้การถ่ายในมุมโลว์แองเกิลหนุนให้ครูใหญ่ดูมีอ านาจ 
 
ฉากที่ 14 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ช่วงโหวต)  

 

ภาพที ่5-14 ฉากครูพละเยาะเย้ยครูภาษาไทย 
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เป็นฉากคลี่คลายปมของเรื่องทั้งหมดว่าแต่ละคนเชียร์ฝั่งไหนและมีความคิดเห็นอย่างไร
กันแน่ ด้วยตัวรองครูใหญ่และครูภาษาไทยชัดเจนอยู่แล้วว่าพวกเธอสนับสนุนอ านาจ ซึ่งก็เหมือนกับ
ฝ่ายของครูใหม่และครูศิลปะที่แสดงออกว่าสนับสนุนประชา ผิดกลับทางฝั่งของครูพละที่แสดงตัว
โหวตให้ประชาเพียงเพราะเธอหมันไส้รองครูใหญ่และครูภาษาไทย และเรื่องยิ่งสร้างความวุ่นวายไป
ใหญ่เมื่อครูใหญ่ได้เปิดเผยตัวว่าจริงๆแล้วเขาสนับสนุนอ านาจ ส่งผลให้คะแนนการโหวตมาเท่ากันที่3
ต่อ3เสียง 

โดยฉากนี้ผู้จัดท าไดวางให้ตัวละครทุกตัวเปิดเผยคาแรกเตอร์ที่แท้จริงของตนเองออกมา
ผ่านสถานการณ์ที่จ าเป็นต้องแสดงตัว เพราะถ้าเกิดไม่แสดงตัวพวกเขาอาจพลาดท่าเสียรางวัลให้กับ
อีกฝ่ายอย่างไม่คาดคิดแน่นอน ฉากการโหวตผู้จัดท าเลือกใช้การเคลื่อนกล้องจากตัวละครหนึ่งสู่ตัว
ละครหนึ่งให้ดูไปในแพทเทิร์นเดียวกัน และเป็นการเพ่ิมลูกเล่นให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้จ ากัดอยู่ที่การ
ล าดับเพียงแค่ภาพแคบต่อๆกัน ซึ่งแตกต่างจากทางครูใหญ่ที่ผู้จัดท ายังคงเน้นการถ่ายภาพเฟรมปกติ
เพ่ือคงอ านาจความเป็นผู้น าไว้ 
 
ฉากที่ 15 ภายใน / ตอนเย็น / ห้องประชุม (ค าตอบของครูใหญ่และการกดดันครูฝึกสอน) 

 

ภาพที ่5-15 ฉากจบของเรื่อง 

ฉากนี้เป็นฉากจบที่ส าคัญของเรื่องเพราะมันน าไปสู่ข้อเท็จจริงบางอย่างที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทย ฉากนี้เป็นฉากที่หลังจากคะแนนการโหวตเสมอกันที่3ต่อ3เสียง โดยภายในห้องยังเหลือครู
ฝึกสอนเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ลงคะแนนโหวต ครูใหญ่จึงใช้อ านาจบังคับให้ครูฝึกสอนโหวต โดย
พยายามท าตัวเป็นธรรมโดยการบอกให้เธอโหวตจากความคิดเห็นของเธอเองไม่ต้องสนใจในสิ่งที่เขา
เพ่ิงโหวตไป ในจุดนี้ของหนังผู้จัดท าต้องการให้ผู้ชมสังเกตุเห็นตัวละครแต่ละตัวที่พยายามกดดัน
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บุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องให้ต้องเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เสมือนการบังคับให้เธอต้องเลือกข้างว่า
เธอจะอยู่ข้างใคร ประโยคที่ส าคัญของหนังจึงอยู่ในส่วนนี้นั่นก็คืออาการนิ่งเงียบงันของครูฝึกสอนที่ไม่
รู้ว่าเธอควรจะเลือกใครหรือจะท าอะไรได้ในตอนนี้ ในเมื่อทุกฝ่ายกดดันเธอและต้องการให้เธอเลือกใน
แบบเดียวกับที่พวกเขาคิดนั่นเอง ฉากนี้เป็นฉากส าคัญที่ต้องบอกถึงสภาวะความกดดันของตัวละคร
ครูฝึกสอนที่เจอในเรื่องนี้ ผู้จัดท าจึงใช้การถ่ายภาพในลักษณะแคบถึงแคบมากในการบอกภาวะ
อารมณ์ของตัวละครตัวนี้ กอปรกับในฉากนี้มีการกดดันจากครูท่านอ่ืนๆด้วยจึงมีการโคลสอัพตัวละคร
แต่ละตัวที่ก าลังมองกดดันตัวครูฝึกสอน โดยการใช้ล าดับภาพต่อเนื่องสลับการแช่เฟรมให้เกิดอารมณ์
สับสนยิ่งขึ้นของครูฝึกสอน ฉากจบผู้จัดท าเลือกการอินเสิทภาพของพระอาทิตย์ก าลังใกล้ตกที่อยู่ข้าง
นอกหน้าต่างให้เป็นภาพแทนค าตอบของครูฝึกสอนที่ยังไงๆเธอก็คงต้องติดอยู่ในกรงนี้ตลอดไปนั่นเอง 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการสรรสร้างภาพยนตร์สั้น เรื่อง ประโยคบอกเล่า มี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอประเด็นสังคมในปัจจุบันที่ไม่ยอมรับความคิดต่างจากความคิดของตนเอง 
โดยผู้จัดท าได้ท าการเก็บข้อมูลจากทฤษฎี บทความ และแหล่งอ้างอิงข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาเป็นบท
ภาพยนตร์ และปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อน
การถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) และขั้นตอน
หลังการถ่ายท าภาพยนตร์ (Post-Production) ซึ่งการท างานตามขั้นตอนข้างต้นท าให้ผู้จัดท าได้
เรียนรู้วิธีการสร้างภาพยนตร์โดยละเอียด ตั้งแต่การคัดเลือกแนวคิดและค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงมาพัฒนา
สู่บทภาพยนตร์ การสรรหาสถานที่ในการถ่ายท า และคัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมตรงตามบท
ภาพยนตร์ การวางแผนงานก่อนการถ่ายท า การถ่ายท าและการบริหารเวลาในกองถ่าย ไปจนถึงการ
ตัดต่อภาพยนตร์ที่ต้องอาศัยความละเอียดทั้งด้านภาพและเสียง เพ่ือความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ 
ตามจุดประสงค์ท่ีผู้จัดท าได้วางไว้และเป็นที่น่าพอใจ 
 
สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการ
ด าเนินการตามแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Pre-Production) 
    ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานยาวนานที่สุด เริ่มตั้งแต่การ

พยายามคัดสรรประเด็นและแนวคิดที่ผู้จัดท าสนใจที่จะสื่อสารออกไปให้ผู้อ่ืนได้รับ ไปสู่การค้นคว้า
ข้อมูลในการอ้างอิง เพื่อสร้างบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์และน่าสนใจ ซึ่งผู้จัดท าได้มีการเปลี่ยนแปลงบท
ไว้หลากหลายแนวทางการเล่าเรื่อง ก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ถูกสร้างจริง ขั้นตอนนี้ยังมี
การสรรหาสถานที่ในการถ่ายท าและคัดเลือกนักแสดงให้เหมาะสมตรงตามเนื้อเรื่องซึ่งต้องใช้ทั้งเวลา
และงบประมาณส่วนหนึ่งในขั้นตอนนี้ อีกทั้งยังต้องเตรียมงานก่อนการถ่ายซึ่งเป็นรายละเอียดของ 
ก าหนดการถ่ายท า การขออนุญาตใช้สถานที่ จัดตารางการท างานของทีมงานและนักแสดง รวมไปถึง
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หาเครื่องแต่งกายนักแสดงและอุปกรณ์ประกอบฉากที่ต้องมีการก าหนดและออกแบบตามความ
เหมาะสม 

2. ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production) 
    การแบ่งสรรและตรงต่อเวลาเป็นหัวใจส าคัญในขั้นตอนนี้ เพราะเป็นการท างาน

ร่วมกับคนจ านวนมาก ทั้งทีมงานและนักแสดง นอกจากนี้การท างานอย่างเป็นระบบ การติดต่อ 
ประชุม และการนัดงานที่มีการพูดคุยกันอย่างชัดเจน เรื่องของสถานที่ที่เข้าไปขอใช้ในการถ่ายท า ที่
ต้องมีก าหนดเวลาอย่างเคร่งครัด การเตรียมงานที่ดีในช่วงก่อนการถ่ายท า จะช่วยให้การท างานใน
ขั้นตอนนี้เป็นไปได้ด้วยดี 

3. ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 
    ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องการความช านาญของผู้ด าเนินการในขั้นนี้เป็นอย่างมาก 

เพราะจะเป็นเรื่องของการตัดต่อภาพยนตร์ที่ต้องอาศัยความคล่องแคล่ว ความละเอียด และศิลปะ
การเล่าเรื่องของผู้ตัดต่อในการตัดต่อทั้งด้านภาพและด้านเสียง  

 
ข้อจ ากัดและปัญหา 

1. ปัญหาการยืมอุปกรณ์ในการใช้ถ่ายท า 
     เนื่องจากช่วงเวลาในการถ่ายท าภาพยนตร์สั้นจุลนิพนธ์ในปีการศึกษา 2556 พบว่ามี
นักศึกษาเอกภาพยนตร์เป็นจ านวนกว่า 80 คนขึ้นไป และนอกจากนี้ยังมีเอกวิทยุและโทรทัศน์ เอก
โฆษณา และนักศึกษารุ่นอ่ืนที่มีความจ าเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์การถ่ายท าในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้
อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องมีติดต่อกันเพ่ือจัดสรรเวลาการยืมอุปกรณ์กันเอง 
ในส่วนผู้ที่สามารถยืมอุปกรณ์จากคณะได้ และต้องติดต่อบุคคลอ่ืนเพ่ือขอยืมใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของ
บุคคลนั้น นอกจากนี้ก็มีการเช่ายืมจากบริษัทต่างๆด้วย ซึ่งในส่วนนี้ท าให้เกิดปัญหาตามมามากมาย 
เนื่องจากมีผู้ต้องการใช้อุปกรณ์หลากหลายคน ในบางครั้งจึงเกิดการเข้าใจผิดในการนัดหมายเวลาใช้ 
หรือท าให้เสียเวลาการถ่ายท าภาพยนตร์นานออกไป เพราะไม่มีอุปกรณ์เพียงพอ 

2. ปัญหาการแสดงของนักแสดงที่ไม่คุ้นเคยกับการถ่ายภาพยนตร์ 
     เนื่องจากนักแสดงที่คัดเลือกมานั้นไม่ได้เป็นนักแสดงจริงๆ แต่เป็นคนรู้จักอย่างญาติๆ
และเพ่ือนๆที่ไม่ได้ผ่านการถ่ายงานใดๆมาก่อน จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมการปรับตัวในการ
แสดงให้กับนักแสดง และยิ่งหากบทบาทที่แสดงมีความซับซ้อนทั้งในด้านค าพูดหรืออารมณ์ การรีบ
ถ่ายให้เสร็จจึงไม่ใช่ทางออกที่ดี ทางผู้จัดท าจึงต้องมีการขยันจัดเวิคช็อปให้นักแสดงคุ้นชิ้นกับหน้า
กล้องและไม่มีอาการเขินอายเมื่อต้องแสดง แต่เนื่องด้วยส่วนนี้กว่าจะท าให้นักแสดงเริ่มคุ้นชินกับการ
ถ่ายท า ก็ได้กินเวลายาวนานอยู่พอสมควร เวลาและเดดไลน์ในการออกกองจึงเป็นเรื่ องที่ชวนให้ตึง
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เครียด ผู้จัดท าจ าเป็นต้องบริหารงานให้ดี เรียกได้ว่าต้องให้ผิดพลาดน้อยมากที่สุด เพ่ือการถ่ายท าจะ
ได้เสร็จตรงตามเวลาที่ก าหนด 

3.ปัญหาการจัดวางคิวถ่ายของนักแสดง 
ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มาก อันเนื่องมาจากจ านวนนักแสดงหลักในเรื่องที่มีถึง7คน(ใน

ตอนแรกมี8แต่ต้องตัดตัวละครทิ้งเพราะนักแสดงติดธุระไม่สามารถมาถ่ายให้ได้เลย) ประกอบกับ
ภาพยนตร์เรื่องนี้จ าเป็นต้องใช้การถ่ายท าที่ต่อเนื่องเอามากๆ เพราะเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์
เรียลไทม์ที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ต้องพยายามจัดคิวนักแสดงให้ตรงกันได้มากที่สุด โดย
หากขาดใครไปคนหนึ่งก็ส่งผลต่อการถ่ายท าช็อทกว้างได้เลยทีเดียว ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยมาก เนื่อง
ด้วยมักจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่บ่อยครั้ง หนึ่งในกรณีนั้นคือนักแสดงคนหนึ่งในเรื่องขับรถล้ม
หน้าปูดบวม จึงท าให้ไม่สามารถถ่ายในคัทที่มีเขาต่อได้ ทางผู้จัดท าจึงจ าเป็นต้องรอเวลาที่อาการของ
นักแสดงดีขึ้นจึงสามารถเรียกเขามาถ่ายท าได้ หรืออย่างกรณีนักแสดงอีกคนในเรื่องสามารถให้คิวได้
แค่เที่ยงเป็นต้นไป แต่กองถ่ายของผู้จัดท าจ าเป็นต้องถ่ายตั้งแต่ เวลาเช้าเพ่ือให้ทันก่อนแสงหมด 
ผู้จัดท าก็จ าเป็นต้องวางแผนการถ่ายท าที่ละเอียดขึ้นอย่างมาก เพ่ือให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาส าเร็จ
ลุล่วงและคงคุณภาพที่ดีไว้ให้จงได้  
  
ข้อเสนอแนะ 

1. การผลิตภาพยนตร์นั้นเป็นงานที่ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารและการวางแผนที่ดี ควร
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เนื่องจากภาพยนตร์เป็นงานที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยคนๆเดียว 

2. ภาวะการเป็นผู้น าที่ดีมีส่วนท าให้งานราบรื่นเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่การพูดคุยงานที่
ชัดเจน ตรงประเด็น การกระจายหน้าที่ จะต้องไว้วางใจในทีมงานที่ได้เลือกมาแล้ว ให้ท าหน้าที่ของ
แต่ละคนไป ไม่ก้าวก่ายหรือท าให้บุคคลนั้นๆเสียความมั่นใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ไม่
โวยวายแต่แก้ปัญหาอย่างใจเย็น หากมีปัญหาควรแก้ด้วยตนเองหรือกับบุคลที่เกี่ยวข้องเ ท่านั้น ไม่ท า
ให้ผู้อ่ืนรู้สึกไม่มั่นใจหรือต้องรับรู้ปัญหาไปด้วย นอกจากนี้ต้องท าให้บรรยากาศการท างานนั้นราบรื่น 
ต้องค านึงถึงการท าให้ผู้ร่วมงานมีความสุข ดีกว่าการสนใจแต่งานที่ออกมาดีแต่บรรยากาศในการ
ท างานย่ าแย ่

3. หากผู้จัดท าได้มีโอกาสในการสร้างภาพยนตร์อีกครั้ง ประสบการณ์จากการสร้าง
ภาพยนตร์เรื่องนี้จะน าไปสู่การท างานที่เข้าใจได้มากขึ้นอย่างแน่นอน 
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